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РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Правовий статус
1. Всеукраїнська професійна спілка «Футбол України» (далі - Профспілка) є
всеукраїнською неприбутковою організацією, яка об'єднує на добровільних
засадах футболістів, працівників футбольних клубів, асоціацій, ліг і громадян на
основі єдності інтересів професійної діяльності для спільної реалізації своїх прав і
свобод.
2 Профспілка є складовою частиною профспілкового руху України і діє на території
України відповідно до Конституції України, норм міжнародного права. Закону
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів
про працю України, інших законів і нормативно-правових актів України та цього
Статуту. У своїй діяльності незалежна від органів державної виконавчої влади й
органів місцевого самоврядування, роботодавців, політичних партій та інших
громадських об’єднань, їм не підзвітна і не підконтрольна.
3. Профспілка є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у
встановленому законодавством порядку, користується усім обсягом прав і
обов'язків, у тому числі:
1) володіє повною організаційною та фінансовою самостійністю, є власником
коштів та іншого майна, необхідного для здійснення статутної діяльності;
2) має самостійний кошторис, рахунки в національній і іноземній валютах у
банківських установах, власну печатку, штампи, бланки та реквізити зі своїм
найменуванням українською та англійською мовами;
3) виступає учасником цивільно-правових відносин, від свого імені набуває і
здійснює майнові та немайнові особисті права, є позивачем та відповідачем,
стороною і третьою особою в суді та юрисдикційних органах інших держав,
укладає будь-які угоди, шо не суперечать законодавству та цьому Статуту.
Стаття 2. Найменування. Символіка. Місцезнаходження
Повне найменування Профспілки:
- українською мовою - Всеукраїнська професійна спілка «Футбол України»;
- російською мовою Украины»;

Всеукраинский профессиональный союз «Футбол

- англійською мовою - All-Ukrainian Trade Union « The Football of Ukraine»;
2. Скорочене найменування Профспілки:
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- українською мовою

ВПС «Футбол України»; (абревіатура ВІ1С ФУ);

- російською мовою - ВПС «Футбол Украины»; (аббревиатура ВПС ФУ);
- англійською мовою - UTU «The Football of Ukraine»; UTU FU.
Найменування Профспілки є її невід'ємною ознакою
використовуватися лише членами Профспілки та юридичними
створеними чи заснованими Профспілкою.
3.

і може
особами,

Профспілка має власну символіку та іншу спеціальну атрибутику, яка
затверджується відповідно до вимог цього Статуту та реєструється у випадках,
визначених законодавством.

-і. Місцезнаходження (юридична адреса) Профспілки: місто Київ.
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РОЗДІЛ II
МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ
Стаття 3. Мета діяльності
Метою діяльності Профспілки є вираження, представлення інтересів і захист
прав первинних профспілкових організацій, координація і об'єднання їх
колективних дій на захист трудових і соціально-економічних прав і гарантій
працівників; сприяння єдності профспілкового руху, представництво й захист
трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах
державної влади, інших державних установах та організаціях, в органах місцевого
самоврядування, у взаємовідносинах з роботодавцями. їх організаціями та
об'єднаннями, а також з іншими громадськими об’єднаннями.
Стаття 4. Основні завдання
Основними завданнями Профспі лки є:
1) визначення та відстоювання узгодженої позиції первинних профспілкових
організацій щодо соціально-економічної ситуації га суспільно-політичних
подій, сприяння зміцненню солідарності працівників системи футболу;
2) представництво та захист інтересів первинних профспілкових організацій,
трудових, соціально-економічних прав їх членів в органах державної влади,
інших державних установах і організаціях, в органах місцевого самоврядування,
у взаємовідносинах з роботодавцями. їх організаціями та об'єднаннями, а також
з іншими громадськими об'єднаннями;
і розробка стратегії і тактики діяльності, сприяння підвищенню ефективності
діяльності первинних профспілкових організацій;
-

участь у законотворчій роботі через співпрацю з народними депутатами
України; внесення пропозицій суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо
прийняття чи вдосконалення законів, інших нормативно-правових актів з
питань соціально-економічних і трудових відносин у системі футболу, зокрема:
зайнятості, оплати праці, охорони праці, здоров'я, соціального страхування,
забезпечення достатнього життєвого рівня членів Профспілки та з інших питань
соціального захисту;

5 ведення переговорів, укладання договорів (угод) у порядку, встановленому
законодавством, контроль їх виконання, сприяння розвитку соціального діалогу,
вдосконалення практики укладання угод і колективних договорів як механізму
регулювання соціально-трудових відносин працівників з роботодавцями, їх
організаціями та об'єднаннями;
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6)

організація та здійснення громадського контролю за додержанням
законодавства про працю, зайнятість, охорону праці та реалізацією прав членів
1Ірофспілки у сфері охорони здоров'я, медико-соціальної допомоги;

7) організація серед членів Профспілки та їх сімей культмасової, спортивної
роботи, взаємодія з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
(спілками, асоціаціями) та організаціями з питань розвитку санаторнокурортного лікування, дитячого оздоровлення та відпочинку;
8) участь, як представника застрахованих осіб, в управлінні загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням;
9) здійснення фінансової та господарської некомерційної діяльності для виконання
своїх статутних завдань відповідно до законодавства України та Статуту
Профспілки;
10) організація та фінансове зміцнення Профспілки, посилення мотивації
профспілкового членства;
11) створення відповідних фондів (солідарності, страйкові, пенсійні, підготовки
кадрів тошо);
12) надання безоплатної правової, організаційної, фінансової, методичної та
практичної допомоги первинним профспілковим організаціям і членам
Профспілки;
13) організація навчання, підвищення кваліфікації профспілкових працівників та
активу;
14 ) здійснення видавничо-інформаційної та агітаційної роботи, яка забезпечує
широку гласність діяльності Профспілки та її виборних органів.
Стаття 5. Форми, методи та принципи діяльності
Профспілки для досягнення мети та реалізації основних статутних завдань:
використовує всі форми та методи профспілкової роботи - консультації,
переговори, узгоджувальиі процедури, укладення угод та договорів,
меморандумів та інших документів про співпрацю, звернення до судових
органів, проведення всеукраїнських зборів (конференцій), пікетів, вуличних
походів, демонстрацій, мітингів, страйків та інших колективних дій;
2

взаємодіє з іншими профспілками та їх об’єднаннями, громадськими
організаціями футбольної спрямованості, вітчизняними та іноземними
юридичними і фізичними особами, які своєю діяльністю сприяють вирішенню
статутних завдань Профспілки;
і визнає цілі та завдання Міжнародної федерації асоціацій професіональних
футболістів (ФІФПро), Міжнародної федерації футбольних асоціації (Ф1ФА),
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Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФЛ), Федерації футболу
України (ФФУ), Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів. У своїй
діяльності враховує положення статутних і регламентуючих документів,
рішення керівних органів цих організацій:
4) бере участь у конгресах, конференціях, з’їздах та інших заходах, скликаних
організаціями спортивної та футбольної сфер у відповідності з наданими
повноваженнями.
2. Профспілка здійснює свою діяльність на принципах добровільності, рівності прав
та обов’язків членів Профспілки, демократії та самоврядування, відкритості,
прозорості та публічності, виборності всіх профспілкових органів, колегіальності
розгляду й вирішення питань, обов'язковості виконання рішень, прийнятих в
межах, визначених цим Статутом.
СТАТТЯ 5 і Взаємовідносини з Федерацією професійних спілок України
Профспілка є членом Федерації професійних спілок України (далі - ФІІУ).
Профспілка відповідно до Статуту ФПУ мас право:
1) захищати через виборні органи ФПУ або разом з ними свої права й інтереси,
трудові, соціально-економічні права членів профспілки в органах державної
влади, інших державних установах і організаціях, органах місцевого
самоврядування, організаціях роботодавців та їх об'єднаннях, громадських
об'єднаннях, міжнародних профспілкових та інших організаціях;
2) висувати кандидатури на посаду Голови ФПУ з дотриманням вимог,
передбачених Статутом ФПУ:
3) делегувати своїх представників до складу виборних органів ФПУ, відкликати
або замінювати їх;
-) брати участь у переговорах ФПУ з органами державної влади й органами
місцевого самоврядування, організаціями роботодавців, їх об'єднаннями, іншими
суб’єктами соціально-трудових відносин;
5 1 вносити пропозиції щодо порядку денного З'їзду ФПУ, засідань Ради Президії
ФПУ, підготовки спільних програм, акцій, а також інші пропозиції з поданням
проектів відповідних документів та отримувати інформацію про результати їх
розгляду;
о) вносити пропозиції та брати участь у діяльності ФПУ з розробки й укладення
у год на державному рівні, інших угод і договорів;
") вносити пропозиції ФПУ щодо проектів законів та інших нормативно-правових
-чтів. які стосуються трудових, соціально-економічних прав членів профспілок;
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8) у порядку і на умовах, визначених Радою ФПУ, брати участь в управлінні та
користуванні майном ФПУ. отримувати фінансову допомогу від Ф11У;
9) отримувати інформацію про використання коштів ФПУ;
10) отримувати експертні висновки, консультативну, юридичну, методичну
допомогу, інформаційні, методичні, довідково-аналітичні матеріали та іншу
інформацію;
11) браги участь у створенні, використанні спеціальних фондів ФПУ та в
управлінні ними;
2) користуватися можливостями ФПУ для навчання профспілкових кадрів та
лктиву, використовувати матеріально-технічну базу навчальних закладів ФПУ;
13) вносити пропозиції про відзначення нагородами ФПУ міжнародних
рофцентрів членів профспілок, профспілкових активістів і штатних працівників.
організацій профспілок та про підтримку клопотань щодо нагородження
державними нагородами;
14) утворювати асоціації, координаційні ради тощо у рамках ФПУ;
5) першочергового придбання акцій, майна, майнових комплексів згідно Статуту
ФПУ.
Гііюфспілка відповідно до Статуту ФПУ зобов ’я зан а :

і виконувати рішення З'їзду. Ради. Президії ФПУ;
2) визнавати й виконувати Статут ФПУ;
З і виявляти солідарність у захисті інтересів і прав членів профспілок та членських
організацій ФПУ;
~) поважати думку меншості, право кожної членської організації ФПУ на
роз’яснення своєї позиції;
5 1 організаційно та фінансово зміцнювати ФПУ, підвищувати її роль у
всеукраїнському га міжнародному профспілковому русі, не допускати дій, що
/тривають авторитет ФПУ, завдають їй моральної і матеріальної шкоди або
:ерешкоджають здійсненню статутної діяльності;
•'і надавати ФПУ інформацію з питань і в строки, визначені виключно виборними
рганами ФПУ. та інформувати у разі зміни керівників, статуту та юридичної
адреси;
“ взаємно визнавати профспілкове членство при переході членів профспілок з
- днієї профспілки до іншої;
8) узгоджувати між собою дії. що викликають спільний інтерес, здійснювати
організаційне, фінансове й матеріально-технічне забезпечення таких дій;
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9) сплачувати членські та інші внески на статутну діяльність ФПУ в порядку і
розмірах, визначених Радою ФІ1У:
10) оперативно інформувати ФПУ про рішення щодо проведення страйку або
іншої масової акції протесту та їх результати;
11 ) інформувати ФГ1У про факти втручання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об'єднань, інших
юридичних та фізичних осіб у діяльність Профспілки, її організацій, про спроби
заволодіти їх майном, використати їх найменування, печатку, статутні документи,
а гакож про конфлікти, шо виникають у стосунках між членськими організаціями
ФПУ;
12) систематично інформувати членів Профспілки про діяльність ФПУ та
організовувати виконання рішень її виборних органів;
13) сприяти діяльності створених та заснованих за участю ФПУ юридичних осіб,
засобів масової інформації;
14) надавати звітну інформацію про свою фінансову діяльність, пов'язану з
обчисленням і сплатою ФПУ членських внесків.
Відповідальність за виконання членською організацією ФПУ обов'язків,
визначених Статутом ФПУ, покладається на виборні органи Профспілки та її
керівника.
У разі невиконання цих обов’язків Президія ФПУ мас право внести членській
організації ФПУ подання щодо усунення допущених нею порушень Статуту ФПУ.
Про розгляд подання та прийняте щодо нього рішення Профспілка має повідомити
Президію ФПУ у встановлений нею термін, ате не більше одного місяця.
- Спірні питання, що виникають між Профспілкою і виборним органом ФПУ,
розглядаються за зверненням однієї зі сторін Статутною комісією ФПУ в порядку
й терміни, визначені Положенням про Статутну комісію.
У разі иеврегулювання спірного питання Статутна комісія вносить свої пропозиції
на розгляд Президії ФПУ. Прийняте Президією ФПУ рішення може бути
оскаржено зацікавленою стороною до Ради ФПУ, рішення якої є остаточним.
СТАТТЯ 5“' Взаємовідносини з Федерацією футболу України,
Об'єднанням професіональних футбольних клубів України «Прем’єр ліга»,
Об'єднанням футбольних клубів «Професіональна фугбольна ліга України»,
Всеукраїнською
асоціацією
футболістів-професіоналів
та
іншими
структурами футбольної спрямованості.
Профспілка будує свої відносини з Федерацією футболу України, Об'єднанням
професіональних футбольних клубів України «Прем’єр ліга». Об’єднанням
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» (далі - Ліги),
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Всеукраїнською асоціацією футоолістів-професіоналів (далі - Асоціація) та
іншими структурами футбольної спрямованості на основі принципів соціального
партнерства, поваги та взаєморозуміння, повного визнання їх компетенції та
юрисдикції, дотримання норм законодавства та угод, укладених сторонами.
. Профспілка здійснює координацію професійних інтересів своїх членів з
діяльністю ФФУ, Ліг, Асоціації, футбольних клубів та інших структур футбольної
спрямованості, зокрема з питань:
1) об'єднання зусиль на виконання першочергових завдань у соціальноекономічній і трудовій сферах, забезпечення захисту прав і гарантій футболістів,
інших працівників системи футболу, членів Профспілки;
2) організації співробітництва з наданням практичної допомоги профспілковим
організаціям і футбольним клубам щодо підвищення правового, соціального та
моральног о статусу футболіста-професіонала України;
3) підтримання належної процедури для вирішення суперечок у футболі між
працівниками, членами Профспілки та роботодавцями;
4) ведення колективних
професіонального футболу;

переговорів

та

соціального

діалогу

у

сфері

5) здійснення спільних заходів щодо підготовки та укладення колективних
договорів у футбольних клубах. Галузевої угоди, спрямовану на соціальноекономічний та правовий захист членів Профспілки, інших працівників сфери
футболу;
6) делегування (за погодженням сторін) представників Профспілки для участі у
відповідних структурах ФФУ, Ліг та Асоціації, згідно з їх Статутами.
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РОЗДІЛ III
ЧЛЕНСТВО В ПРОФСПІЛЦІ
Стаття 6. Члени Профспілки. Умови і морилок прийняття в члени
Профспілки та вибуття з неї.
1. Членом Профспілки за умов визнання мети та статутних вимог Профспілки,
бажання сприяти її діяльності та сплати членських внесків можуть бути:
1) громадяни України, які працюють або працювали перед виходом на пенсію у
футбольних клубах (футболісти, тренери, інші працівники), а також суміжних
організаціях, установах, підприємствах і навчально-освітніх закладах незалежно
від форм власності та видів господарювання;
2) іноземні громадяни, які проживають на території України на законних підставах
та працюють у сфері футболу.
2. Вступ у члени Профспілки здійснюється на добровільній основі в індивідуальному
порядку на підставі особистої письмової заяви, поданої в первинну профспілкову
організацію.
Рішення про прийняття в члени Профспілки приймається зборами первинної
профспілкової організації або на засіданні її керівних органів.
3. При створенні первинної профспілкової організації прийом до неї здійснюється її
установчими зборами.
Статутом не обмежується подвійне членство у профспілках та одночасне членство
в іншому громадському об'єднанні.
5. Стаж профспілкового членства обчислюється з дня прийняття рішення про
прийом у члени Профспілки.
Члени Профспілки перебувають на обліку в профспілковій організації за місцем
основної роботи. їм видається профспілковий квиток єдиного зразку протягом
одного місяця після рішення про прийняггя. Форма квитка затверджується
Президією Профспілки. За членами Профспілки, які перейшли на роботу з
установ, організацій або підприємств, працівники яких об'єднуються іншою
профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства.
Вибуття з Профспілки здійснюється за власною ініціативою члена Профспілки
шляхом подання особистої письмової заяви в первинну профспілкову організацію
або до її виборного керівного органу.
Вихід члена Профспілки з її складу вважається таким, шо відбувся, з дня подання
такої заяви.
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Стаття 7. Права членів Профспілки
.. Усі члени Профспілки мають рівні права, які не залежать від національності, мови,
статі, політичних, релігійних переконань, соціального статусу та інших
відмінностей.
Г. Член Профспілки мас право:
1) захищати через виборні органи Профспілки або разом з ними свої трудові,
соціально-економічні права та інтереси в органах державної влади, інших
державних установах і організаціях, судах, органах місцевого самоврядування,
перед роботодавцем, в громадських об'єднаннях, міжнародних профспілкових та
інших організаціях:
2) звертатись до всіх профспілкових органів із заявами та пропозиціями,
отримувати від них аргументовані відповіді га роз'яснення по суті своїх звернень;
3) обирати і бути обраним до профспілкових органів всіх рівнів, за виключенням
роботодавців, які не можуть бути членами виборних органів;
4) браги участь у профспілкових зборах, засіданнях виборних профспілкових
органів, на яких розглядаються питання, шо стосуються його прав та інтересів;
5) вільно обговорювати на засіданнях комітетів Профспілки, профспілкових
зборах, конференціях, з'їздах, у пресі всі питання діяльності Профспілки, відкрито
висловлювати та відстоювати свою думку', вносити пропозиції до резолюцій і
постанов профспілкових органів. Ьрати участь у розробленні програмних
документів Профспілки;
6) брати участь у колективному трудовому спорі, страйку та інших заходах,
організованих Профспілкою, шо не суперечать діючому' законодавству;
7) вільно виходити з Профспілки за особистою заявою, поданою до первинної
профспілкової організації або до її виборного керівного органу;
8) отримувати в профспілкових органах безкоштовну консультативну, юридичну,
методичну допомогу, методичні, інформаційні, довідково-аналітичні матеріали та
іншу інформацію;
9) у порядку та на умовах, визначених Центральним комітетом Профспілки, брати
участь в управлінні та користуванні майном Профспілки, отримувати допомогу на
оздоровлення га інші виплати з коштів Профспілки;
10) користуватися пільгами, визначеними дія членів Профспілки;
11) брати участь у роботі контрольно-ревізійних органів Профспілки;
12) на участь у підготовці, укладенні колективного договору та контролі його
виконання;
13) не бути звільненим з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкової
організації Профспілки за винятком випадків, передбачених законодавством;
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Члени Профспілки за активну участь у діяльності Профспілки, рішенням
виборних органів Профспілки, можуть бути нагороджені відзнаками, цінними
подарунками та грошовими преміями.
Стаття 8. Обов'язки членів Профспілки
Члени Профспілки зобов'язані:
!) визнавати та виконувати вимоги Статуту Профспілки, рішення виборних
органів, прийняті відповідно до цього Статуту, діяти в інтересах зміцнення
Профспілки;
2) не допускати дій, що підривають авторитет Профспілки, можуть заподіяти
шкоду або перешкодити здійсненню статутної діяльності Профспілки;
3) проявляти солідарність у захисті інтересів і прав членів Профспілки, поважати
думку меншості, право кожного члена Профспілки на роз’яснення своєї позиції;
-і» брати активну участь у роботі профспілкової організації, сприяти реалізації
рішень профспілкових органів, чітко та неухильно виконувати умови трудових
договорів (контрактів), дотримуватися правил внутрішнього розпорядку,
ефективно та якісно, на професійному рівні виконувати службові обов'язки,
передбачені трудовим договором чи колективним договором;
5) дбати про зміцнення організаційної єдності Профспілки та підвищення її ролі у
всеукраїнському та міжнародному профспілковому русі, не допускати дій, що
підривають авторитет Профспілки, завдають їй моральної і матеріальної шкоди
або перешкоджають здійсненню статутної діяльності;
6) всіляко сприяти захисту' і відстоюванню інтересів українського футболу,
підвищенню його іміджу та авторитету;
“) бути присутнім на зборах, а при розгляді йог о особистих питань - на засіданнях
інших профспілкових органів;
8) надавати Профспілці інформацію з питань і в строки, визначені вищими та
виборними органами Профспілки;
9) щомісячно в установленому порядку сплачувати членські внески;
10) інформувати Профспілку про факти втручання органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об’єднань,
інших юридичних і фізичних осіб у діяльність первинних профспілкових
організацій, про спроби заволодіння їх майном, використати їх найменування,
документи, а також про конфлікти, що виникають у стосунках між членами
Профспілки.
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Стаття 9. Умови, порядок та підстави накладення стягнень, виключення
зі складу Профспілки
1. За невиконання статутних вимог, нанесення збитків профспілковій організації чи
Профспілці або протидію в досягненні мети і завдань Профспілки, а також за
несплату членських внесків понад 3 місяці без поважних причин до члена
Профспілки можуть бути вжиті заходи, передбачені даним Статутом.
2. Рішення про накладання стягнення на члена Профспілки приймається в його
присутності на зборах, засіданні виборного органу профспілкової організації і
вважається прийнятим, якшо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на
зборах членів Профспілки чи членів виборною органу при наявності кворуму. У
разі відмови члена Профспілки без поважних причин бути присутнім при
вирішенні цього питання воно може бути вирішене без нього.
3. Питання про зняття стягнення з члена Профспілки може бути розглянуте
відповідним профорганом не пізніше ніж через рік.
Стягнення втрачає силу через дванадцять місяців.
Член Профспілки може бути виключений зі складу у випадках:
1) засудження члена Профспілки до позбавлення волі;
2) за невиконання статутних вимог, нанесення збитків профспілковій організації
чи Профспілці або протидію в досягненні мети і завдань Профспілки, а також за
несплату членських внесків понад 3 місяці без поважних причин;
3) за умисні дії, т о підривають авторитет Профспілки, можуть заподіяти шкоду
або перешкодити здійсненню статутної діяльності Профспілки.
5. Питання про виключення з Профспілки вирішується на зборах чи засіданнях
виборних профспілкових органів первинної профспілкової організації в
присутності члена Профспілки.
У випадку' відмови члена Профспілки без поважних причин бути присутнім на
зборах чи засіданні виборного профоргану це питання може вирішуватися за його
відсутності.
Рішення вважається прийнятим, якшо за нього проголосувало не менше 2/3
присутніх на зборах членів Профспілки чи членів виборного органу при наявності
кворуму. Відмінити рішення може той орган, який виніс його, або виший за
ступенем при наявності кворуму.
Член Профспілки, виключений з її рядів, мас право у місячний строк оскаржити
рішення про виключення у вищий за ступенем профспілковий орган.
Профспілковий орган, в який оскаржено рішення про виключення, всебічно
розглядає обставини його прийняття і у місячний строк з дня отримання звернення
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письмово повідомляє заявника і профорган, який прийняв рішення, про результати
розгляду.
Член Профспілки, який був виключений з її рядів, може бути прийнятий у члени
Профспілки на загальних підставах, але не раніше як через рік.
8. Виключений або вибулий із Профспілки не має права на спільне профспілкове
майно, сума сплачених ним внесків не повертається.
У разі скасування рішення про виключення, яке винесене необгрунтовано, член
Профспілки, виключений з її складу, вважається поновленим у члени Профспілки
з моменту його виключення.
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РОЗДІЛ IV
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКИ.
ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Стаття 10. Територіальна та фахова сфера діяльності. Організаційна
структура Профспілки
1. Профспілка будується за адміністративно-територіальним принципом, складається
з профспілкових організацій зі статусом первинних, які об’єднують громадян,
пов’язаних спільними інтересами професійної (трудової) діяльності у сфері
футболу (футбольні, спортивні клуби, інші суміжні установи, організації,
підприємства) та є організаціями Профспілки (організаційними ланками
Профспілки).
2.

У складі Профспілки в якості профспілкових організацій Профспілки
<організаційних ланок Профспілки) можуть також бути організації Профспілки
зі статусом:
1) місцевих, які об’єднують не менше як дві первинні профспілкові організації, шо
діють у футбольних клубах, на суміжних підприємствах, установах, організаціях
сфери футболу однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в
місті, району, села, селища);
2) обласних, первинні профспілкові організації яких є в більшості
адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та
Севастополя: в більшості адміністративно-територіальних одиниць області, міст
Києва та Севастополя, де розташовані підприємства та установа або організації
сфери футболу;
3) регіональних, первинні профспілкові організації яких є в більшості
адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей;
Місцеві, обласні та регіональні організації Профспілки є територіальними
організаціями ІІрофспілки.

3. Профспілкові організації Профспілки можуть входити до складу регіональних
об’єднань Федерації професійних спілок України внаслідок членства
Всеукраїнської профспілки «Футбол України» у складі Федерації професійних
спілок України.
Стаття 11. Створення профспілкових організацій Профспілки
Первинні профспілкові організації створюються шляхом добровільного
об'єднання не менше трьох членів Профспілки за місцем їх роботи.
2. Якшо в трудовому колективі є менше трьох членів Профспілки, то вони входять
до складу найближчої за розташуванням профспілкової організації.
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3. Працівники, які бажають створити профспілкову організацію, але не мають
необхідної кількості членів Профспілки, можуть звернутися до територіального
органу Профспілки за сприянням у вирішенні питань профспілкового членства або
створення первинної профспілкової організації.
- Первинна профспілкова організація вважається створеною, якщо установчі збори
прийняли відповідне рішення та обрати керівний профспілковий орган або
керівника цієї організації, повідомили виші органи про своє приєднання до
Профспілки, в основу діяльності якої покладено цей Статут.
5. Місцеві, обласні та регіональні профспілкові організації створюються відповідно
до положень статті 10 даного Статуту за рішеннями первинних профспілкових
організацій.
6. Дія даного Статуту поширюється і на створену первинну профспілкову
організацію за умов входження її до складу вищої за підпорядкуванням
організаційної ланки та/або Профспілки, яка приймає рішення про прийняття цієї
організації на профспілкове обслуговування.
Стаття 12. Порядок вступу профспілкових організацій до Профспілки
. Профспілкова організація, що вступає до складу Профспики, подає до Президії
Профспілки:
1) рішення виборного органу та письмове звернення про вступ до складу
Профспілки;
2) відомості про персональний склад виборною керівного органу (профспілкового
комітету, профорганізатора);
3) статистичні дані про чисельність і структуру;
4) дані про місцезнаходження своїх виборних органів;
5) зобов’язання щодо виконання Статуту Профспілки, сплати внесків;
6) інформацію про неналежність до іншого Всеукраїнського профоб’єднання:
7) інші необхідні документи, які стосуються вступу, на вимогу Президії
Профспілки згідно Статуту.
2. Президія Профспілки розглядає питання прийняття профспілкових організацій до
складу Профспілки та постановку на облік.
Про прийняте рішення Президія інформує Центральний комітет Профспілки.
3. Рішення про прийняття до складу Профспілки приймається якщо за нього
проголосувало більше половини членів Президії та набирає чинності з дня його
прийняття.
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4. Відмова у прийнятті до складу' Профспілки може бути оскаржена до Центрального
комітету Профспілки.
Стаття 13. Вихід, виключення профспілкової організації зі складу
Профспілки
1. Вихід профспілкової організації зі складу Профспілки за власною ініціативою
здійснюється на підставі звернення до Президії Профспілки з наданням рішення
загальних заборів членів Профспілки, прийнятого більшістю.
2. Питання про вихід профспілкової організації зі складу утворених організаційних
ланок розглядається профспілковими зборами (конференцією) і вирішується
більшістю голосів присутніх на загальних зборах членів Профспілки при
наявності кворуму з повідомленням про ці наміри керівних органів вищої за
статусом організаційної ланки Профспілки не пізніше як за 3 місяці.
Спірні питання, які виникають при цьому, розглядаються вищим за статусом
керівним виборним органом.
3. Рішення про вихід профспілкової організації Профспілки із підпорядкування
вищому за статусом профспілковому органу приймається двома третинами
організацій, які входять до її складу.
4. Вихід вважається таким, що відбувся, з дати, зазначеної в рішенні про вихід, але
не раніше як через три місяці з дня надходження даного рішення до Профспілки.
Протягом цього періоду профспілкова організація продовжує виконувати свої
обов'язки, передбачені Статутом Профспілки, а Президія визначає умови
фінансового і майнового врегулювання та інформує Центральний комітет про
мотиви прийнятого рішення.
5. Виключення профспілкової організації зі складу Профспілки може бути у разі:
1) невиконання статутних вимог, зокрема за недодержання встановленого порядку
щодо своєчасної та в повному обсязі сплати членських внесків;
2) невиконання рішень вищих за статусом органів Профспілки;
3) проведення діяльності щодо розколу єдності Профспілки та підриву її
авторитету;
4) вчинення дій, що завдають шкоди діяльності Профспілки.
Виключення профспілкової організації може мати місце після перевірки
зазначених фактів Контрольно-ревізійною комісією за поданням Голови
Профспілки чи Президії Профспілки. За результатами перевірки Контрольноревізійна комісія надає відповідну довідку, Президія за поданням Голови
Профспілки розглядає питання про виключення профспілкової організації зі
складу І Ірофспілки, про що приймає відповідне рішення.
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Рішення про виключення приймається 2/3 (двома третинами) членів Президії
Профспілки і доводиться до відома профспілкової організації - порушника, яка
має право упродовж трьох місяців оскаржити це рішення до Центрального
комітету, рішення якого є остаточним.
6. Профспілкова організація, яку виключено, чи яка самостійно вибула з
Профспілки, не має права на користування спільним майном, а сума сплачених
нею внесків не повергається.
7. Зміна форм власності, виду господарювання на підприємстві, в установі,
організації не може бути підставою для ліквідації первинної профспілкової
організації, зміни її належності до Профспілки або припинення діяльності.
Стаття 14. Права профспілкових організацій Профспілки
1. Первинні, місцеві, обласні та регіональні профспілкові організації представляють і
захищають трудові, соціально-економічні права та інтереси членів Профспілки,
профспілкових організацій на відповідному рівні в органах державної влади,
самоврядування, у відносинах із роботодавцями та їх об’єднаннями, іромадських
об’єднаннях та інших організаціях.
2. Профспілкові організації Профспілки мають право:
1) вносити пропозиції та брати участь у діяльності Профспілки з розробки й
укладення галузевої угоди, інших угод та колективних договорів;
2) вносити пропозиції шодо проектів законів та інших нормативно-правових актів,
які стосуються трудових, соціально-економічних прав членів Профспілки;
3) висувати кандидатури на посаду голови Профспілки;
4) делегувати своїх представників до складу виборних органів Профспілки,
відкликати або замінювати їх, вносити пропозиції щодо порядку' денного З’їзду,
засідань Центрального комітету, Президії Профспілки, інших виборних органів,
підготовки спільних програм, акцій, а також інші пропозиції з поданням проектів
відповідних документів та отримувати інформацію про результати їх розгляду;
5) у порядку і на умовах, визначених Центральним комітетом Профспілки, брати
участь в управлінні та користуванні майном Профспілки, отримувати фінансову
допомогу від Профспілки;
6) отримувати інформацію про використання коштів Профспілки;
7) отримувати консультативну, юридичну методичну допомогу-, інформаційні,
методичні, довідково-аналітичні матеріали та іншу інформацію:
8) брати участь у створенні, використанні відповідних фондів Профспілки та в
управлінні ними;
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9) користуватися можливостями Профспілки для навчання профспілкових кадрів
та активу;
10) вносити пропозиції про підтримку клопотань щодо відзначення нагородами
членів Профспілки, профспілкових активістів, штатних працівників;
Стаття 15. Зобов'язання профспілкових організацій Профспілки
І. Профспілкова організація Профспілки зобов язана:
1) виконувати рішення З’їзду, Центрального комітету. Президіїта інших виборних
органів Профспілки;
2) визнавати й виконувати положення Статуту Профспілки;
3) проявляти солідарність у захисті інтересів і прав членів Профспілки та інших
профспілкових організацій, шо входять до складу Профспілки;
4) поважати думку меншості, право кожної профспілкової організації на
роз’яснення своєї позиції;
5) організаційно та фінансово зміцнювати Профспілку, підвищувати її роль у
всеукраїнському та міжнародному профспілковому русі, не допускати дій, шо
підривають авторитет Профспілки, завдають їй моральної і матеріальної шкоди
або перешкоджають здійсненню статутної діяльності;
6) надавати інформацію з питань і в строки, визначені виключно виборними
органами Профспілки, у разі зміни керівників та юридичної адреси;
7) сплачувати членські та інші внески на статутну діяльність Профспілки
відповідно до встановлених порядку і розмірів;
8) оперативно інформувати Профспілку про рішення щодо проведення акції
протесту та їх результати;
9) інформувати Профспілку про факти втручання органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об’єднань,
інших юридичних та фізичних осіб у діяльність профспілкових організацій, а
також про конфлікти, шо виникають у стосунках між членами профспілкової
організації;
10) систематично інформувати членів Профспілки про діяльність профспілкової
організації та організовувати виконання рішень її виборних органів;
11) сприяти діяльності створених та заснованих за участю Профспілки юридичних
осіб;
12) надавати звітну інформацію виборним органам Профспілки про свою
фінансову діяльність, пов'язану з обчисленням і сплатою членських внесків.
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2. Первинні профспілкові організації надають повідомлення роботодавцям про
створення організацій із зазначенням складу об’єднуваних ними працівників.
3.

Відповідальність за виконання профспілковою організацією
визначених Статутом Профспілки, покладається на її керівника.

обов'язків,

У разі невиконання обов'язків, Президія має право внести профспілковій
організації подання щодо усунення допущених нею порушень Статуту
Профспілки. Про розгляд подання та прийняте рішення профспілкова організація
мас повідомити Президію Профспілки у встановлений термін, але не більше
місяця.
4. Спірні питання, що виникають між профспілковими організаціями і виборними
органами Профспілки, розглядаються у місячний строк Президією Профспілки за
зверненням однієї із сторін на підставі відповідної перевірки та висновків
призначеної Президією комісії.
5. Прийняте Президією Профспілки рішення може бути оскаржено зацікавленою
стороною до Центрального комітету Профспілки, рішення якого є остаточним.
Стаття 16. Набуття профспілковими організаціями статусу юридичних
осіб
. Профспілкові організації Профспілки набувають статусу юридичної особи на
підставі зареєстрованого Статуту' Всеукраїнської професійної спілки «Футбол
України» та реєстрації у встановленому законодавством порядку.
2. Повноваження, права й обов’язки профспілкових організацій (як юридичних осіб)
реалізуються їх виборними органами, профорганізаторами, які діють відповідно
до законодавства та в межах прав, наданих їм цим Статутом.
3. Профспілкові організації (як юридичні особи) мають свої рахунки в установах
банків, печатки і штампи встановлених зразків.
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РОЗДІЛ V.
ВИБОРНІ ОРГАНИ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРОФСПІЛКИ
Стаття 17. Загальні положення. Повноваження
профспілкових органів, порядок прийняття рішень

членів

виборних

1. Профспілкові організації всіх рівнів здійснюють свої повноваження через виборні
профспілкові органи, які формуються з низу до верху шляхом виборів
безпосередньо на загальних зборах чи на конференціях (з'їздах), або шляхом
прямих виборів (делегування) згідно встановленої норми представництва для
кожної профспілкової організації з правом відкликання й заміни свого
представника, або профорганізатора.
2. Виборні профспілкові органи мають статуси керівних і здійснюють свою
діяльність в період між зборами, конференціями (з'їздами), у тому числі через
виконавчі органи (президії, виконкоми), які організовують виконання їх рішень і
ведуть поточну роботу.
3. Члени виборного профспілкового органу представляють права та законні інтереси
відповідної профспілкової організації в державних, громадських та інших органах
у межах наданих їм повноважень.
4. Повноваження членів виборного профспілкового органу розпочинаються з дня їх
обрання або визнання їх повноважень у порядку, обумовленому' Статутом
Профспілки і закінчуються в день виборів нового складу виборного органу, з дня
його відкликання або виходу (виключення) зі складу профспілкового органу.
5. У своїй діяльності члени виборного профспілкового органу всіх рівнів керуються
законодавством України, даним Статутом, рішеннями відповідного виборного
органу, якому вони підзвітні.
6. Члени виборного профспілкового органу всіх рівнів мають право:
1) ознайомитись з діяльністю відповідної в адміністративному підпорядкуванні
профспілкової організації з питань, що його цікавлять;
2) безперешкодно відвідувати й оглядати місця роботи на підприємствах,
установах, організаціях, де працюють члени Профспілки;
3) здійснювати необхідні дії, направлені на захист прав і законних інтересів
даного трудового колективу, а також на вирішення питань, пов’язаних з
реалізацією статутних завдань Профспілки;
4) одержувати від роботодавців, інших посадових осіб відповідні документи,
відомості та пояснення, шо стосуються виконання колективних договорів і угод,
додержання законодавства про працю, охорони праці, інших соціальноекономічних прав працівників;
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5) вимагати від адміністрації вжиття заходів для вирішення питань, пов’язаних з
покращенням умов праці, дотримання трудового законодавства;
6) звертатися усно або письмово до роботодавців, органів державної влади,
місцевого самоврядування, судових органів та їх посадових осіб з питань
представництва та захисту;
7) розміщувати власну інформацію в приміщеннях і на території підприємств,
установ або організацій у доступних дія членів Профспілки місцях.
7. Голова профспілкової організації не може бути звільнений за ініціативою
адміністрації без згоди профспілкового органу, яким він обраний, і погодження з
Центральним комітетом Профспілки.
8. Збори, конференція, з ’їзд, засідання керівною та виконавчого виборного органу
вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 обраних делегатів
членів Профспілки або членів керівного і виконавчого виборного органу. Рішення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх
членів Профспілки за наявності кворуму.
Рішення може бути поставленим на повторне голосування (переголосування),
якщо за цю пропозицію проголосує третина присутніх учасників зборів, делегатів
конференції, з'їзду.
9. При прийнятті рішень профспілкові збори, конференції, з'їзд, керівні виборні
органи Профспілки зобов’язані розглядати всі пропозиції членів Профспілки,
делегатів.
Меншість має право відстоювати свою точку зору, фіксувати її в протоколах,
вимагати повторного розгляду' в своїх організаціях або у вищих за статусом
профспілкових органах.
Рішення, прийняте більшістю, є обов'язковим дія всіх членів Профспілки.
Стаття 18. Порядок формування складу виборних профспілкових органів
Профспілки, порядок і терміни ЗВІТНОСТІ
І. Обрання виборних органів Профспілки всіх рівнів, їх голів, заступників
проводяться закритим (таємним) або відкритим голосуванням. У такому ж
порядку обираються делегати на конференції, з'їзди. Обраними вважаються
кандидатури, що набрали більше половини голосів від загальної кількості
присутніх на зборах, засіданнях комітетів, конференціях , з’їздах за наявності
кворуму.
Голови керівних (виборних) органів Профспілки, а також їх заступники входять до
складу цих органів за посадами, вони також за посадами є делегатами з'їздів,
конференцій відповідного рівня.

■
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2. Роботодавці не можуть бути обраними до складу виборних органів Профспілки
будь-якого рівня.
3. Вибори в Профспілці, починаючи з первинної організації, проводяться, як
правило, один раз на п'ять років.
4. Член виборного органу Профспілки може бути переобраним у такому ж порядку,
як і обирався, відкликаним достроково з його складу на вимогу профспілкової
організації, яка делегувала його, якщо за це рішення проголосує більше половини
членів Профспілки або членів виборног о органу при наявності кворуму.
5. Дострокові вибори керівного органу будь-якої організаційної ланки Профспілки
можуть проводитись:
1) на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки, які об'єднуються
відповідною профспілковою організацією;
2) на вимогу половини профспілкових організацій згідно з рішеннями їх зборів,
конференцій, засідань виборних органів районних, міських, обласних. Кримської
республіканської організації Профспілки;
3) за рекомендацією відповідних контрольно-ревізійних комісій;
4) за пропозицією вищого за статусом керівного органу Профспілки.
6. У разі, коли виборний орган первинної організації з об'єктивних причин не може
викон> вати свої статутні обов'язки та не проводить своїх засідань понад б місяців,
вищий за статусом профспілковий орган може призначити Представника
Профспілки для реалізації статутних прав членів Профспілки.
7. За порушення Статуту, неналежне виконання посадових обов'язків керівники
профспілкових органів звільняються у наступному порядку’:
1) якщо вибори здійснювались на загальних зборах - рішенням загальних зборів;
2) якшо вибори здійснювались на конференціях (з’їздах) - рішенням керівного
виборного органу.
Вибори керівників профспілкових органів у перелічених випадках здійснюються
на засіданнях керівних виборних органів.
8. Усі керівні виборні органи Профспілки щорічно звітують про свою роботу на
зборах, конференціях, засіданнях комітетів (Рад).
9. Президія Профспілки звітує перед Центральним комітетом про результати
виконання рішень З’їзду та розпорядження майном Профспілки по закінченні
кожного фінансового року.
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РОЗДІЛ VI
ВИБОРНІ ОРГАНИ
ПЕРВИННИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРОФСПІЛКИ
Стаття 19. Структура виборних органів
Виборними органами первинних профспілкових організацій є:
1) загальні збори;
2) профспілкові комітети.
Стаття 20. Загальні збори. Умови, терміни та порядок скликання.
Повноваження. Прийняття рішень
1. Загальні збори є вищим органом управління первинної профспілкової організації,
які скликаються профспілковим комітетом або профорганізатором по мірі
необхідності, але не менше одного разу на рік. Про скликання зборів
повідомляється не пізніше як за місяць до їх проведення.
2. Загальні збори також можуть проводитися на вимог}' не менше 1/3 (однієї
третини) членів Профспілки в місячний термін після надходження такої вимоги.
3. Загальні збори:
1) визначають цілі і пріоритетні напрямки роботи профспілкової організації,
вирішують питання власної структури;
2) обирають профспілковий комітет в первинній профспілковій організації, шо
об'єднує більше 15 членів Профспілки, голову профкому, його заступника та
членів профкому;
3) обирають профорганізатора і його заступника в первинній профспілковій
організації, шо об'єднує не більше 15 членів Профспілки;
4) обирають контрольно-ревізійну комісію;
5) делегують своїх представників до складу вищих органів Профспілки;
6) приймають рішення про прийняття в члени Профспілки та виключення з них;
7) щорічно заслуховують
(профорган ізатора);

звіти

про

роботу

профспілкового

комітету

8) при необхідності вносять зміни до складу профкому;
9) приймають рішення про розпуск первинної профспілкової організації у разі
ліквідації футбольного (спортивного) клубу, підприємства, організації, установи.
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4. Первинна профспілкова організація може бути ліквідована:
1) за рішенням виборного органу на підставі особистих заяв усіх членів
Профспілки;
2) вищим за статусом профспілковим органом, коли ліквідація підприємства
унеможливила проведення ліквідації профспілкової організації з вищезгаданих
підстав.
5. Профспілкові збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не
менше 2/3 членів Профспілки, які перебувають на обліку в профспілковій
організації.
6. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше
половини присутніх на зборах членів Профспілки при наявності кворуму. Форма
голосування (відкрите, таємне) визначається зборами.
Стаття 21. Профспілковий
положення. Повноваження

комітет

(профорганізатор).

Загальні

1. Первинна профспілкова організація організовує роботу в період між загальними
зборами та здійснює свої повноваження через керівний виборний орган профспілковий комітет, який підзвітний загальним зборам.
2.

Гарантії діяльності профспілкового комітету регулюються колективним
договором, галузевими угодами. Законом України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності», іншими законами і нормативно-правовими актами, а
також даним Статутом.

3. Засідання профспілкового комітету проводяться у разі необхідності, але не рідше
одного разу на квартал.
4. Рішення профспілкового комітету, шо не відповідають статутним вимогам,
законодавству, нормативним документам Профспілки, підлягають перегляду, їх
дія призупиняється до прийняття іншого рішення.
5. Профспілковий комітет (профорганізатор):
1) організовує виконання завдань Профспілки, рішень зборів первинної організації
та вищих за статусом профспілкових органів;
2) скликає профспілкові збори, організовує їх підготовку та проведення:
3) приймає рішення про прийняття в члени Профспілки та виключення з них;
4) здійснює представництво і захист колективних трудових і соціальноекономічних прав та інтересів, індивідуальних прав та інтересів членів
Профспілки в органах державної влади та органах самовряду вання, у відносинах із
роботодавцем, а також з іншими громадськими об'єднаннями, представляє
інтереси своїх членів при -захисті їх прав у судових органах;
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5) веде колективні переговори та укладає колективний договір з роботодавцем,
здійснює контроль за його виконанням. Направляє подання роботодавцю про
виявлені порушення галузевої угоди, колективного договору та вимагає їх
усунення. Порушує питання про притягнення осіб, винних у порушенні чи
невиконанні галузевої угоди, колективного договору, до відповідальності згідно з
чинним законодавством;
6) представляє і захищає інтереси працівників у відносинах із роботодавцем, бере
участь в управлінні футбольним клубом (підприємством), при реорганізації, зміні
власності або власника, в комітетах кредиторів у ході процедури банкрутства,
вимагає від власника або уповноваженого ним органу письмовий дозвіл на
отримання в банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства,
установи, організації або отримує таку інформацію в банках;
7) дає згоду або не погоджується на розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця з працівником, який є членом Профспілки;
8) представляє права й інтереси працівників у відносинах із роботодавцем при
вирішенні питань:
а) трудових відносин, режиму праці й відпочинку, розробки і затвердження
Правил внутрішнього трудового розпорядку, графіків змінності, запровадження
неповного робочого часу, підсумкового обліку робочого часу, проведення
надурочних робіт, залучення до робіт у вихідні, святкові та неробочі дні;
б) тривалості й порядку надання основних, додаткових і соціальних відпусток,
розробки та затвердження графіків відпу сток;
в) запровадження нових, зміні діючих норм праці:
г) визначення умов формування та збільшення фондів оплати праці, форм,
систем оплати праці, розмірів і умов виплати основної, додаткової заробітної
плати та інших стимулюючих, компенсуючих і гарантійних виплат,
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень, визначення форм і строків
виплати заробітної плати, здійснення індексації трудових доходів і соціальних
виплат, визначення розмірів та умов надання матеріальної допомоги
працівникам тошо;
д) розгляду індивідуальних і колективних спорів;
9) розпоряджається коштами первинної профспілкової організації на основі
затвердженого зборами кошторису;
10) розглядає поточні питання трудової діяльності футбольного клубу
(підприємства, установи, організації), вносить відповідні пропозиції та
зауваження;
11) делегує частину своїх повноважень голові профспілкового комітету з
обов'язковим наступним затвердженням прийнятих ним рішень;

зо

12) у випадках, передбачених законодавством про працю, розглядає письмове
подання роботодавця про розірвання трудового договору (контракту) з
працівником, який є членом Профспілки;
13) бере участь у розробці проектів планів соціального розвитку підприємства,
забезпечення культурно-побутового, медичного обслуговування, оздоровлення
працівників підприємства та їхніх сімей (дітей), встановленні соціально-трудових
пільг для працівників і ветеранів підприємства та умов їх надання;
14) приймає рішення про вимогу' до власника щодо розірвання трудового договору
(контракту) з керівником клубу (підприємства, установи або організації) якщо він
порушує законодавство стосовно прав і гарантій діяльності Профспілки, про
оплату, охорону праці, ухиляється від участі в переговорах з питань укладення або
зміни колективного договору, не виконує його умови;
15) здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону
праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та
санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом і спецвзуттям,
бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, контролює
своєчасність і повноту відшкодування шкоди та виплат одноразової матеріальної
допомоги потерпілим і сім’ям загиблих на виробництві з коштів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків;
16) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів,
необхідних для призначення пенсій працівникам;
17) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на
пенсію працювали в футбольному клубі (підприємстві, установі, організації) права
користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо надання
соціальних послуг і пільг згідно з статутом підприємства, установи або організації
та колективного договору;
18) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії з питань тимчасової втрати
працездатності щодо призначення допомоги по соціальному страхуванню,
направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором, до
санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та
оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування
працівників і членів їхніх сімей;
19) організовує роботу культурних, спортивних споруд, дитячих оздоровчих
закладів, інших соціальних об’єктів, переданих власником (уповноваженим ним
органом) у володіння Профспілки (користування чи розпоряджання);
20) веде облік членів Профспілки, профспілкову документацію, статистичну та
фінансову звітність, яку подає вищим за статусом профспілковим органам і
відповідно до законодавства - іншим органам, забезпечує належне збереження
профспілкової документації та формування архіву;
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21) організовує та контролює сплату внесків кожним членом Профспілки,
раціональне їх використання. Затверджує кошториси витрат коштів, має право
протягом року оперативно вносити зміни до статей кошторису з наступним звітом
перед зборами, конференцією. 'Забезпечує своєчасне відрахування внесків у
встановленому розмірі до вищих профспілкових органів. Вирішує питання шодо
штату профспілкових працівників, їх посадових окладів та доплат профспілковому
активу;
22) не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед членами Профспілки
на загальних зборах первинної профспілкової організації.
6. Профспілковий комітет несе персональну відповідальність перед членами
Профспілки та вищими за статусом профспілковими органами за виконання
профспілковою організацією положень цього Статуту'.
7.

Повноваження профспілкового комітету (профорганізатора) можуть бути
достроково припинені профспілковими зборами на вимогу не менш як третини
членів Профспілки, які перебувають на обліку в первинній профспілковій
організації.
Повноваження
профорганізатора
можуть бути
профспілковими зборами за його власним бажанням.

достроково

припинені

Стаття 22. Голова профспілкового комітету. Повноваження
1. Голова профспілкового комітету є керівником первинної профспілкової
організації, який обирається відповідно до пункту 1 статті 18 та пункту 2 частини
З статті 20 даного Статуту.
2. Голова профспілкового комітету:
1) вступає в права, передбачені Статутом, при умові дотримання встановленого
порядку проведення виборів після визнання його повноважень вищим за
підпорядкуванням органом;
2) є повноважним представником профспілкової організації. Скликає засідання
профспілкового комітету, головує на них;
3) вступає у взаємовідносини і веде переговори від імені профспілкового комітету'
з роботодавцем, власником або його представником, з будь-якими державними та
іншими організаціями, установами, посадовими особами;
4) здійснює керівництво штатними працівниками профспілкового комітету;
5) несе відповідальність перед членами Профспілки і витим за підпорядкуванням
профспілковим органом за виконання первинною організацією положень Статуту'
та інших нормативних документів Профспілки;
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6) залучає для здійснення своїх функцій експертів, інших спеціалістів, у разі
необхідності оплачує їхню робочу;
7) приймає рішення про створення (ліквідацію) профспілкових груп, спрямовує
їхню діяльність, делегує їм окремі свої повноваження;
8) за дорученням профспілкового комітету здійснює інші повноваження.
3.

Повноваження голови профспілкового комітету можуть бути достроково
припинені профспілковими зборами на вимогу не менш як третини членів
Профспілки, які перебувають на обліку в первинній профспілковій організації, або
за його власним бажанням.
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РОЗДІЛ VII
ВИБОРНІ ОРГАНИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРОФСПІЛКИ
Стаття 23. Структура виборних органів
Виборними органами територіальних організацій Профспілки є:
1) конференція;
2) профспілковий комітет (рада);
3) президія (виконком).
Стаття 24. Конференція. Загальні положення. Умови, терміни та порядок
скликання. Повноваження
1. Вищим органом управління територіальної організації Профспілки є Конференція,
яка проводиться не рідше одного разу на п’ять років або на підставах,
передбачених пунктом 5 статті 18 цього Статуту.
2. Про скликання й порядок денний Конференції оголошується не пізніше, як за два
місяці до її проведення. Норму представництва й порядок виборів делегатів на
Конференцію визначає керівний виборний орган територіальної організації.
3. Конференція:
1) визначає головні напрями діяльності територіальної організації Профспілки,
формує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи в цілому, вносить
пропозиції щодо змін і доповнень до Статут)';
2) заслуховує й обговорює звіти керівного виборного органу територіальної
організації Профспілки, їх ревізійних комісій;
3) обирає (а при прямому делегуванні формує) керівний виборний орган
відповідної територіальної організації Профспілки (профспілковий комітет, раду),
а також контрольно-ревізійну, мандатну комісії, обирає делегатів на відповідній
конференції, з'їзді Профспілки;
4) обирає голову територіальної профспілкової організації, визначає порядок
обрання його заступників;
5) розглядає будь-які інші питання статутної діяльності.
4. У разі, коли територіальна організація Профспілки не виконує або з об’єктивних
причин не може виконувати свої статутні обов'язки, зокрема не проводить своїх
засідань більш як 12 місяців, вищий за статусом профспілковий орган проводить
засідання керівного виборного органу або Конференцію цієї організації з метою
вирішення питання щодо доцільності її подальшої діяльності.
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Стаття 25. Профспілковий комітет (рада) територіальної профспілкової
організації. Загальні положення. Повноваження
1. У період між конференціями територіальні профспілкові організації щодо
реалізації завдань Профспілки здійснюють свої повноваження через керівний
виборний орган - профспілковий комітет (раду).
2. Керівний виборний орган територіальної профспілкової організації у своїй
діяльності підзвітний її Конференції, вищому за статусом органу Профспілки,
регулярно інформує про свою діяльність членів Профспілки, первинні організації.
3. Засідання керівних виборних органів територіальної організації Профспілки
проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.
4.

Керівний виборний орган територіальної
профспілковий комітет (рада):

профспілкової

організації

1) визначає тактику й стратегію дій на відповідному рівні, дія чого здійснює
представництво й захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів
членів Профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у
відносинах із роботодавцями;
2) забезпечує єдину політику Профспілки при укладанні колективних договорів,
веде переговори та укладає угоди із роботодавцями та їх об’єднаннями, органами
виконавчої влади, місцевого самоврядування, здійснює контроль за виконанням
умов колективних договорів та угод;
3) вирішує питання щодо розпорядження об’єктами власності, які належать
відповідній профспілковій організації;
4) щорічно затверджує і реалізує профспілковий бюджет відповідної організації, у
разі необхідності вносить до нього зміни та доповнення;
5) може делегувати виконавчому виборному органу окремі повноваження, у тому
числі затверджувати кошторис витрат на реалізацію статутної діяльності;
6) приймає рішення відповідно до вимог цього Статуту щодо ліквідації (виходу зі
складу) первинних профспілкових організацій.
Стаття 26. Голова профспілкового комітету (ради). Загальні положення.
Повноваження
1. Голова профспілкового комітету (ради) є керівником відповідної територіальної
організації Профспілки, підзвітним відповідному керівному, а також вищому за
статусом профспілковому виборному органу.
2. Голова профспілкового комітету (ради):
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1) представляє інтереси членів Профспілки в органах державної влади, місцевого
самоврядування тау взаємовідносинах із роботодавцями;
2) організовує виконання рішень з'їздів, конференцій, засідань комітетів (рад),
президій;
3) організовує надання практичної допомоги в діяльності нижчим за статусом
організаційним ланкам;
4) приймає рішення з питань діяльності виборних органів, які не є виключною
компетенцією комітету (ради) або президії (виконкому);
5) скликає президію (виконком), організовує підготовку необхідних дія розгляду
матеріалів:
6) вносить пропозиції Конференції, профспілковому комітету (раді) про обрання,
звільнення заступників голови;
7) організовує виконання затвердженого кошторису витрат. Несе персональну
відповідальність за цільове використання коштів та інформує про нього членів
Профспілки. Забезпечує відрахування профспілкових внесків вншим за статусом
профспілковим органам;
8) формує штатний апарат, затверджує штатний розпис, визначає функціональні
обов’язки працівників штатного апарату, приймає на роботу та звільняє з роботи
працівників штатного апарату.
Стаття 27. Президія (виконком) територіальної
організації. Загальні положення. Повноваження

профспілкової

1. Ятя проведення роботи в період між засіданнями керівних виборних органів
(профспілкових комітетів, рад) конференцією обирається або формується прямим
делегуванням виконавчий виборний орган (президія, виконком), засідання якого
проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
2. Президія (виконком):
1) організовує виконання рішень керівного виборного органу, роботу між
засіданнями профспілкових комітетів (рад);
2) забезпечує громадський контроль за виплатою заробітної плати, зайнятістю;
3) забезпечує громадський контроль за додержанням законодавства про охорону
праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих,
санітарно-побутових умов, забезпеченням працюючих необхідними засобами
індивідуального й колективного захисту, здійснює соціальний захист потерпілих
на виробництві, з цією метою співпрацює з Фондом соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві;
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4) разом із профспілковим комітетом здійснює контроль за правильністю
призначення працівникам допомоги по всіх видах соціального страхування, як
представник застрахованих осіб;
5) вживає заходів щодо стягнення з підприємств-боржників у встановленому
законом порядку заборгованих внесків до профспілкового бюджету, в тому числі
при ліквідації та банкрутстві;
6) взаємодіє з депутатськими групами й комісіями (комітетами) рат усіх рівнів,
домагається виконання законів України, що стосуються соціальних гарантій
працівників у сфері футболу;
7) організовує раціонаїьне використання закладів відпочинку й оздоровлення
членів Профспілки та членів їхніх сімей, інших об'єктів соціального призначення,
що знаходяться на балансі Профспілки, підприємств та організацій, або
підпорядковуються їм. За згодою первинних профспілкових організацій, трудових
колективів кооперує на ці цілі профспілкові та інші кошти;
8) здійснює інформаційне забезпечення діяльності Профспілки, організовує й
проводить навчання профспілкових кадрів та активу;
9) затверджує кошторис відповідного виборного органу га його виконання,
визначає структуру та чисельність апарату'. Має право протягом року оперативно
вносити зміни до статей кошторису відповідного виборного органу; забезпечує
відрахування профспілкових внесків до Профспілки;
10) здійснює інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки, а
також повноважень, делегованих первинними профспілковими організаціями;
11) у межах чинного законодавства приймає рішення про створення підприємств,
організацій, фондів тощо, затверджує їх статути, визначає порядок розподілу
прибутку від їхньої виробничої діяльності, призначає на посади та звільняє з посад
керівників цих структур.
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РОЗДІЛ VIII
ВИЩІ ВИБОРНІ ОРГАНИ ПРОФСПІЛКИ
Стаття 28. Структура вищих виборних органів Профспілки
Вищими виборними органами Профспілки є:
1) З'їзд Всеукраїнської професійної спілки «Футбол України» (далі - З’їзд);
2) Центральний комітет Всеукраїнської професійної спілки «Футбол України»
(далі - ЦК);
3) Президія Всеукраїнської професійної спілки «Футбол України» (далі Президія).
Стаття 29. З’їзд. Умови, терміни та порядок скликання. Головуючий на
З'їзді, прийняття рішень. Повноваження
1. Вищим органом Профспілки є З’їзд, який скликається ЦК не рідше одного разу на
п’ять років або на підставах, передбачених пунктом 5 статті 18 цього Статуту.
З ’їзд вирішує будь-які питання, пов’язані зі статутною діяльністю Профспілки.
2. За своїм визначенням З'їзд може бути:
1) черговим (звітно-виборним);
2) позачерговим.
3. Про скликання й порядок проведення З'їзду оголошується ЦК не пізніше як за 2
місяці до його проведення. Норма представництва делегатів на З’їзд, порядок
обрання делегатів встановлюється ЦК.
4. Делегатами З’їзду за посадами є Голова Профспілки, заступники Голови
Профспілки, Голова Контрольно-ревізійної комісії.
5. З'їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох
третин від загальної кількості обраних первинними профспілковими організаціями
делегатів.
6. На З'їзді головує (до обрання нового) Голова Профспілки. У разі його
відсутності - один із заступників Голови Профспілки. Якщо і він відсутній. З’їзд
обирає головуючого з числа делегатів З’їзду.
7. Рішення З'їзду приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на його
засіданні, при наявності кворуму. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає
З’їзд.
Рішення З'їзд) приймаються (ухвалюються) у формі постанов, заяв, резолюцій
тощо, які підписуються Головою Профспілки. Хід розгляду питань оформлюється
протоколом З’їзду, який підписується Головою Профспілки або одним із
головуючих на З'їзді та головою секретаріату за дорученням З’їзду.
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У разі рівного розподілу голосів головуючий на З'їзді має вирішальний голос.
8. Якщо З ’їзд у визначений цим Статутом термін не відбувся, то питання, внесені до
його порядку денного, повинні обов'язково розглядатися на найближчому З'їзді.
9. З'їзд мас право вирішувати будь-які питання пов'язані зі статутною діяльністю
Профспілки.
10. До виключної компетенції З'їзду належить:
1) затвердження Статуту Профспілки, внесення змін до нього;
2) визначення та затвердження пріоритетних напрямів діяльності Профспілки;
3) заслуховування звіту' про діяльність ЦК та надання йому оцінки;
4) розгляд та затвердження звіту про діяльність Контрольно-ревізійної комісії;
5) обрання Голови Профспілки та його заступників, припинення їх повноважень
відповідно до цього Статуту;
6) обрання складу членів ЦК, Президії, Голови і членів Контрольно-ревізійної
комісії;
7) обрання з числа делегатів З’їзду Мандатної комісії дія перевірки повноважень
делегатів, Лічильної комісії для підрахунку голосів делегатів, заслуховування їх
повідомлень та прийняття по ним відповідних рішень, затвердження порядку
денного та регламенту З’їзду;
8) визначення повноважень виборних органів Профспілки щодо володіння,
користування й розпорядження її майном;
9) прийняття рішення про перейменування Профспілки чи припинення її
діяльності (ліквідації) у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;
10) вирішення питання використання коштів та майна при припиненні діяльності
Профспілки;
11) надання статусу почесного членства - Почесний голова Профспілки; Почесний
член 1ГК Профспілки;
12) розгляд і прийняття рішень щодо пропозицій ЦК та профспілкових
організацій;
13) затвердження та внесення змін до рішень ЦК або їх скасування.
11. З'їзд може делегувати ЦК окремі повноваження для вирішення питань, шо
входять до компетенції З'їзду.
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Стаття ЗО. Черговий (звітно-виборний) З’їзд. Загальні положення.
Повноваження
1. Черговий (звітно-виборний) З’їзд скликається ЦК не рідше одного разу на п’ять
років.
2. Про дату, місце проведення та порядок денний чергового (звітно-виборного)
З’їзду оголошується не пізніше як за 2 (два) місяці до його проведення.
3. Повідомлення про скликання З’їзду разом із затвердженим порядком денним
виконавчий апарат Профспілки направляє первинним профспілковим організаціям
у триденний термін з моменту прийняття рішення.
4. Після отримання повідомлення про дату наведення 3 ‘їзду первинна профспілкова
організація:
1) обирає своїх делегатів на З'їзд відповідно до норм представництва,
встановлених ЦК, і не пізніше як за два тижні до дати проведення З’їзду надає
виконавчому апарату Профспілки відповідний протокол зборів, вказавши
прізвище, ім'я, по-батькові та посаду кожного з делегатів:
2) одночасно з обранням делегатів З’їзду ухвалює рішення шодо делегування
свого представника до складу ІІК:
3) своїм рішенням може пропонувати кандидатури на посади Голови Профспілки,
та заступників Голови Профспілки.
5.

Виконавчий апарат Профспілки інформує профспілкові організації про
кандидатури, що обираються, не пізніше як за тиждень до дати проведення З’їзду.

6. В усіх інших аспектах проведення чергового (звітно-виборного) З'їзду та його
повноважень, застосовуються положення статей 18, 29 цього Статуту.
7. У разі, якщо з будь-яких причин звітно-виборний З’їзд не відбувся у відповідні
терміни, повноваження виборних органів (Голови Профспілки, заступників
Голови Профспілки, ЦК, Президії, Контрольно-ревізійної комісії) продовжуються
до моменту його фактичного проведення.
Стаття 31. Позачерговий (звітно-виборний) З’їзд
1. Позачерговий З’їзд скликається у разі необхідності за рішенням ЦК. на вимог)' не
менше третини членів ЦК або третини первинних профспілкових організацій.
2. ЦК зобов'язаний прийняти рішення про скликання позачергового З'їзду не
пізніше одного місяця з дня вимоги шодо його проведення.
3. В усіх інших аспектах проведення позачергового З’їзду та його повноважень,
застосовуються положення статей 29, ЗО цього Статуту.
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Стаття 32. Центральний комітет. Загальні положення. Повноваження
1. У період між З'їздами вищим виборним органом Профспілки с ЦК, персональний
склад якого формується та обирається З'їздом на 5 років із делегованих від
первинних профспілкових організацій представників. Членами ЦК за посадами є
Голова Профспілки та заступники голови Профспілки.
2. ЦК підзвітний З'їзду, приймає рішення з усіх питань, шо не належать до
виключної компетенції З’їзду чи іншого виборного органу Профспілки, а також
вживає усіх необхідних заходів щодо реалізації мети і завдань Профспілки,
втілення в життя рішень З'їзду, у тому числі делегованих ЦК.
3. Засідання ЦК проводиться не рідше ніж один раз на рік. Перше організаційне
засідання новообраного складу ЦК проводиться за рішенням З'їзду.
4. ЦК, за поданням профспілкової організації, може проводити ротацію членів ЦК.
Профспілкова організація, яка делегувала свого представника до складу ЦК. має
право у разі необхідності достроково його відкликати (замінити) у тому ж
порядку, в якому відбулося делегування.
У випадку виникнення вакансії у ЦК з будь-яких причин, ЦК обирає представника
за поданням профспілкової організації з наступним затвердженням його
кандидатури на найближчому З'їзді.
5. Рішення про скликання ЦК, порядок денний і дату проведення засідання
приймається Президією, як правило, не пізніш ніж за місяць до його засідання, за
винятком першого організаційного засідання, яке проводиться за рішенням З'їзду.
Якщо член ЦК не може прийняти участь у засіданні з поважної причини, його
може замінити, як виняток, уповноважений письмовим дорученням інший
представник профспілкової організації.
Позачергове засідання ЦК скликається Президією з ініціативи або на вимогу не
менше третини профспілкових організацій згідно з рішеннями їх керівних
виборних органів. Засідання ЦК вважаються правомочними, якщо в його роботі
беруть участь не менше двох третин членів ЦК.
6. Рішення ЦК приймається більшістю голосів присутніх на засіданні його членів
при наявності кворуму. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає ЦК.
Рішення ЦК приймаються (ухвалюються) у формі постанов, заяв, резолюцій,
звернень тошо. які підписуються Головою Профспілки. Хід розгляду питань
оформлюється протоколом ЦК, який підписується Головою Профспілки або
головуючим та секретарем засідання за дорученням ЦК.
7. Повноваження ЦК:
1) визначає тактику дій Профспілки шодо представництва та захисту' прав членів
Профспілки у взаємовідносинах з роботодавцем, в органах державної влади і
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органах місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях,
міжнародних організаціях;
2) організовує свою діяльність для виконання статутних положень, програмних
документів та рішень З'їзду, представляє і захищає індивідуальні та колективні
інтереси членів Профспілки, всіх її організаційних ланок;
3) у період між З ’їздами вносить зміни до Статуту Профспілки, відповідно до
делегованих З’їздом повноважень.
з метою приведення його положень у
відповідність із законодавством України га вимогами Статуту ФПУ;
4) визначає єдину фінансову політику в Профспілці, щорічно розглядає і
затверджує бюджет (кошторис) Профспілки, звіт про виконання бюджету за
минулий рік;
5) приймає рішення про скликання З'їзду, затверджує дату його проведення,
проект порядку денного, норми представництва делегатів, попередньо розглядає і
погоджує документи, що вносяться на розгляд З'їзду;
6) звітує про свою діяльність перед З'їздом;
7) координує діяльність організаційних ланок Профспілки, надає їм практичну
допомогу в реалізації їх прав і повноважень;
8) укладає з Федерацією футболу України, Об'єднанням професіональних
футбольних клубів України «Прем'єр - Ліга», Об’єднанням футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України» та Всеукраїнською професійною
спілкою
«Футбол
України»,
Всеукраїнською асоціацією
футбол істівпрофесіоналів галузеву угоду сфери професіонального футболу України;
9) заслуховує звіти і оцінює діяльність Президії, Голови, Контрольно-ревізійної
комісії, керівників організаційних ланок про виконання рішень виборних органів
Профспілки;
10) розглядає пропозиції щодо підтвердження повноважень членів ЦК при
здійсненні процедури їх відкликання та делегування;
11) розглядає питання про дострокове припинення повноважень та обрання
Голови Профспілки, заступників Голови Профспілки, голови та членів
Контрольно-ревізійної комісії у випадках, передбачених цим Статутом;
12) приймає рішення про вступ Профспілки в об'єднання професійних спілок
України, міжнародні профспілкові організації, а також про вихід із них;
13) встановлює розмір і затверджує порядок перерахування внесків членами
Профспілки ні забезпечення її статутної діяльності;
14) делегує де складу органів профоб'єднання, членом яких є Профспілка, своїх
представ- • з. з також у разі необхідності достроково відкликає їх;
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15) скасовує прийняті Президією чи Головою Профспілки рішення, які не
відповідають законодавству. Статуту та рішенням виборних органів Профспілки;
16) приймає рішення з майнових питань віднесених до компетенції ЦК;
17) затверджує регламент ЦК;
18) затверджує символіку Профспілки, зразки та описи бланків, штампів, печаток,
реквізитів та встановлює відзнаки;
19) приймає рішення з приводу звернень і апеляцій членських організацій, членів
Профспілки а також посадових осіб Профспілки;
20) здійснює інші повноваження,
І Ірофспілки, її виборних органів.

необхідні для забезпечення діяльності

8. ЦК може делегу вати окремі свої повноваження Президії та Голові Профспілки,
окрім делегованих повноважень З’їздом.
Стаття 33. Президія. Загальні положення. Повноваження
1. Президія є вищим виборним органом Профспілки в період між засіданням ЦК,
персональний склад якого формується та обирається З’їздом на п’ять років із
членів ЦК для реалізації першочергових завдань, що виникають у діяльності
Профспілки та потребують оперативного вирішення. Президія підзвітна і
підконтрольна ЦК.
Підтвердження повноважень нового члена Президії в період між засіданнями ЦК.
у тому числі у випадках відкликання (заміни) членською організацією свого
представника зі складу Президії, здійснюється Президією за поданням
профспілкової організації та виконавчого апарату Профспілки.
2. До складу Президії входять Голова Профспілки та його заступники за посадами.
3. Засідання Президії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на
квартал. Засідання Президії може проводитись та приймати рішення шляхом
використання засобів зв'язку.
Засідання вважається правомочним, якщо в ньому' бере участь не менше двох
третин членів Президії.
Рішення приймається (ухвалюється) більшістю голосів присутніх на засіданні
членів Президії, при наявності кворум, у формі постанов, заяв, звернень,
резолюцій тошо, які підписуються Головою Профспілки. Хід розгляду питань
оформлюється протоколом Президії, який підписується Головою Профспілки або
головуючим та секретарем засідання за дорученням ІІрезидії.
4. Президія підзвітна і підконтрольна ЦК.
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5. Повноваження Президії:
1) організовує діяльність Профспілки, визначає тактику дій, координує дії
членських профспілкових організації на виконання Статуту Профспілки, постанов,
резолюцій і рішень З’їзду, ЦК, власних рішень:
2) вносить відповідні пропозиції для розгляду ЦК. З'їздом;
3) скликає засідання ЦК. у тому числі позачергового, вносить пропозиції щодо
його порядку денного і дати проведення, готує проекти відповідних документів;
4) за поданням Голови Профспілки затверджує структуру, чисельність
виконавчого апарату Профспілки для здійснення організаційного, правового,
інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності
виборних органів Профспілки з числа спеціалістів, які мають відповідну освіту,
професійну підготовку та достатній досвід профспілкової роботи;
5) приймає рішення;
про прийняття чи відмову в прийнятті до Профспілки нових профспілкових
організацій, а також при їх вихід чи виключення;
про створення юридичних осіб, відповідних фондів, вносить їх на затвердження
ЦК:
6) бере участь у розробці та здійсненні державної політики у сфері футболу,
трудових відносин, зайнятості, охорони праці, соціального захисту працівників та
ветеранів галузі;
7) приймає рішення щодо ініціювання колективних переговорів з розробки та
укладення Галузевої угоди сфери професіонального футболу, визначає позиції, які
Профспілка мас відстоювати у переговорному процесі і домагатися їх реалізації з
урахуванням інтересів членських організацій, розглядає остаточний її варіант, дає
доручення щодо її підписання, організує контроль за виконанням;
8) у разі виявленні порушень, невиконання роботодавцями, їхніми організаціями
чи об’єднаннями законодавства, угод і колективних договорів, вносить подання
про усунення цих порушень;
9) бере участь через своїх представників у діяльності примирних комісій,
трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективні трудові спори
(конфлікти);
10) приймає рішення шодо участі профспілкових організацій, членів Профспілки
при проведення акцій протесту, у тому числі при проведенні страйку', зборів,
мітингів, демонстрацій та інших колективних дій відповідно до законодавства
України;
11) організовує навчання профспілкового активу, надає практичну допомогу'
первинним профспілковим організаціям, поширює передовий досвід роботи.
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Затверджує інструктивно-методичні документи, що регламентують порядок
утворення та діяльність профспілкових органів;
12) щорічно розглядає та ухвалює проект кошторису Профспілки та надає його на
затвердження ЦК. Протягом року вносить відповідні зміни до кошторису, з
послідуючим затвердженням ЦК;
13) встановлює і затверджує зразки профспілкових нагород, приймає рішення про
нагородження окремих осіб і колективів футбольних клубів, установ, організацій;
14) звертаєгься з клопотанням щодо нагородження державними нагородами членів
Профспілки, приймає рішення про присвоєння почесних звань та відзначення
нагородами ФПУ;
15) заслуховує інформації керівників членських профспілкових організацій про
виконання ними рішень виборних органів Профспілки, дотримання статутних
норм;
16) приймає рішення щодо членських профспілкових організацій, які не
виконують обов'язків зі сплати членських внесків;
17) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки,
якщо вони не є виключною компетенцією З’їзду або ЦК;
18) може делегувати окремі свої повноваження Голові Профспілки, за винятком
положень, делегованих ЦК.
19) приймає рішення про створення консультативно-дорадчих органів та
залучення при необхідності відповідних фахівців для виконання статутних
завдань.
Стаття 34. Голова Профспілки. Загальні положення. Повноваження.
Заступники голови Профспілки
1. Голова Профспілки є вищою посадовою особою Профспілки, яка обирається
звітно-виборним З’їздом на п’ять років у відповідності з вимогами цього Статуту,
з можливістю переобрання на наступний термін.
2. На посаду Голови Профспілки може бути обраний громадянин України, який має
вищу освіту, є членом профспілкової організації, що входить до складу
Профспілки, і має стаж профспілкової роботи у Профспілці або її членських
організаціях не менше ніж 5 років.
Рішення про обрання голови Профспілки вважається прийнятим, якщо за це
проголосу вази більше половини делегатів, присутніх на З'їзді, при наявності
кворуму.
3. Голова Профспілки є одночасно Головою ЦК, Президії, делегатом З’їзду за
посадою, підзвітний З’їзду і ЦК.
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4. Якщо з будь-яких причин звітно-виборний З'їзд не відбувся, повноваження
Голови Профспілки продовжуються до фактичного проведення З'їзду.
5. Повноваження Голови Профспілки, починаються з дати прийняття рішення про
обрання або з іншої дати, визначеної рішенням, і закінчуються з дати, визначеної
З’їздом, ЦК, Президією Профспілки відповідно до цього Статуту.
6. Голова Профспілки:
1) здійснює загальне керівництво Профспілкою, спрямовує її діяльність на
виконання вимог цього Статуту; рішень З’їзду, ЦК та Президії:
2) головує на засіданнях вищих та керівних виборних органів Профспілки,
підписує прийняті ними рішення;
3) забезпечує гласність у роботі ЦК, Президії, комісій;
4) приймає рішення з питань діяльності Профспілки, які не є виключною
компетенцією З'їзду, ЦК або І Ірезидії;
5) скликає Президію, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання
З'їзду, ЦК та Президії, забезпечує своєчасне доведення до первинних
профспілкових організацій рішень (постанов) З'їзду, ЦК і Президії, організовує
контроль за їх виконанням;
6) проводить постійні консультації з первинними організаціями Профспілки,
територіальними організаціями Профспілки, інформує їх про прийняті ним
рішення з поточних питань;
7) представляє Профспілку без довіреності в органах державної влади, інших
державних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування, судових
органах. Федерації футболу України, Об'єднанні професіональних футбольних
клубів України «Прем'єр - Ліга», Об'єднанні футбольних клубів «Професіональна
футбольна ліга України», їх органах здійснення футбольного правосуддя.
Всеукраїнській
асоціації футболістів-професіоналів, інших громадських
об’єднаннях, засобах масової інформації, у відносинах з роботодавцями, їх
організаціями та об’єднаннями, в інших юридичних особах, а також у
міжнародних та інших організаціях;
8) вносить у разі необхідності заяви, надсилає звернення і клопотання від імені
Профспілки, про що інформує Президію;
9) розпоряджається коштами Профспілки в межах асигнувань, передбачених
затвердженим ЦК кошторисом, має право розпорядчого (першого) підпису
документів від імені Профспілки. Несе персональну відповідальність за цільове
використання коштів та щорічно звітує перед ЦК та інформує організаційні ланки.
Право другого розпорядчого підпису надається ним одному із заступників Голови
Профспілки на підставі відповідного розпорядження:

46

10) для виконання статутних функцій, здійснення організаційного, правового,
аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Профспілки
формує виконавчий апарат Профспілки у межах асигнувань, передбачених
кошторисом.
Затверджує штатний розпис, функціональні обов'язки працівників виконавчого
апарату', інші документи, що регламентують його діяльність.
Організовує роботу виконавчого апарату і несе відповідальність за її ефективність.
Приймає та звільняє з посади працівників виконавчою апарату;
12) здійснює контроль за ефективністю використання майна Профспілки,
діяльністю створених юридичних осіб, вносить пропозиції до Президії щодо
призначення і звільнення їх керівників, за дорученням Президії укладає та
розриває з ними трудові договори (контракти);
13) приймає рішення про відсторонення керівників створених Профспілкою
юридичних осіб від роботи у випадках, передбачених законодавством;
14) укладає цивільно-правові договори та угоди, організовує контроль за їх
виконанням, видає довіреності;
15) веде особистий прийом членів Профспілки та інших громадян;
16) видає розпорядження та доручення з питань, віднесених до його повноважень;
17) організовує надання практичної допомоги профспілковим організаціям у їх
діяльності;
18) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки,
якщо вони не є виключною компетенцією З’їзду, ЦК або Президії.
7. Голова Профспілки несе персональну відповідальність за здійснення наданих
йому цим Статутом повноважень, підзвітний і підконгрольиий З ’їзду, ІДК,
І Ірезидії.
8. Голова Профспілки визначає функціональні обов'язки заступників голови
Профспілки, подає їх на затвердження Президії та здійснює керівництво їхньою
діяльністю.
9. Голова Профспілки, його заступники не можуть бути членами виборних органів
будь-якої партії, входити до складу виконавчого апарату юридичної особи, що має
на меті одержання прибутку, займатися підприємницькою діяльністю.
10. У разі відсутності Голови Профспілки його повноваження виконує один із
заступників Голови Профспілки за його рішенням або за рішенням Президії.
11. Якщо Голова Профспілки (заступник Голови) достроково припиняє виконання
своїх посадових обов'язків за власної ініціативи або не має змоги їх виконувати,
рішення про припинення його повноважень приймає Президія у відповідності з
вимогами трудового законодавства з подальшим інформуванням ЦК.

47

Голова Профспілки (заступник Голови Профспілки) може бути достроково
відсторонений від виконання повноважень, якщо його дії суперечать статутним
завданням і завдають шкоди Профспілці. У такому разі питання розглядає ЦК за
поданням Президії.
В усіх зазначених випадках повноваження Голови Профспілки (заступника голови
Профспілки), за рішенням ЦК виконує один із членів ЦК до наступного З’їзду, на
якому розглядається та затверджується рішення ЦК, обирається новий Голова
Профспілки (заступник голови Профспілки) у встановленому цим Статутом
порядку.

РОЗДІЛ їх
ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРОФСПІЛКИ
Стаття 35. Власність (кошти та інше майно), джерела надходження
коштів, здійснення фінансово-господарської діяльності Профспілки
1. Профспілка, с неприбутковою організацією, має повну фінансову самостійність є
власником коштів та іншого майна, необхідного для здійснення статутної
діяльності.
2. Профспілка через свої виборні органи в межах наданих їм повноважень володіє,
користується і розпоряджається коштами, будинками, спорудами, культурноосвітніми, спортивними, оздоровчими та іншими закладами, обладнанням та
майном, що належать їй на праві власності.
3. Організаційні ланки Профспілки володіють, користуються та розпоряджаються
майном, придбаним за рахунок власних коштів.
4. Право власності Профспілки виникає на підставі:
1) набуття майна за рахунок власних коштів, відрахувань внесків членами
Профспілки, роботодавцями, пожертвувань громадян, безповоротної фінансової
допомоги підприємств, установ іа організацій чи з інших підстав, не заборонених
законодавством;
2) коштів і майна, переданого у власність членами Профспілки, громадянами,
органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями;
3) набуття права власності на майно та кошти, придбані в результаті господарської
діяльності створених нею юридичних осіб.
5. Джерелами надходжень (формування коштів) Профспілки с:
1) щомісячні членські внески членів Профспілки;
2) цільові внески;
3) відрахування коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову,
фізкультурну і а оздоровчу роботу;
4 ) безповоротна фінансова допомога чи добровільні майнові внески і пожертвування;
5) благодійна допомога;
6) пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати і відшкодування);
') кошти, отримані від використання корпоративних прав Профспілки;
Нінші надходження, не заборонені чинним законодавством, у тому числі:
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а) часткова оплата вартості путівки на оздоровлення в санаторно-курортних,
оздоровчих закладах членів Профспілки та членів їх сімей;
б) дольова участь або повне фінансування спільних заходів (наради, навчаннясемінари, конференції, з’їзд та інші заходи);
в) відшкодування витрат за проживання та харчування у готелі членів Президії.
Центрального комітету, а також членів Профспілки, які беруть участь у даному
заході;
г) безкоштовна передача основних засобів;
д) відшкодування витрат на відрядження:
є) грошова винагорода.
6. Доходи (прибутки) Профспілки використовуються виключно для фінансування
видатків на утримання Профспілки, реалізації мети, основних завдань та напрямів
діяльності, визначених цим Статутом.
Отримані доходи (прибутки), майно та активи Профспілки або їх частина є
неподільними, не підлягають розподілу між профспілковими організаціями,
членами Профспілки, працівниками штатного апарату Профспілки (крім оплати
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами виборних органів,
іншими, пов'язаними з ними особами та використовуються для забезпечення
виконання статутних завдань Профспілки в інтересах Профспілкових організацій
та членів Профспілки.
7. Право володіння, користування й розпорядження майном, активами та коштами
Профспілки здійснюють її виборні органи відповідно до цього Статуту.
З метою реалізації статутних завдань Профспілка може займатися необхідною
господарською некомерційною діяльністю, шляхом створення, заснування в
установленому законодавством порядку юридичних осіб із обов'язковим
використанням символіки Профспілки, формувати відповідні фонди, займатися
видавничою діяльністю в порядку, встановленому законодавством.
8. Кошти профспілкових організацій зберігаються на рахунках банківських установ.
За згодою первинних профспілкових організацій може здійснюватись
централізація профспілкових коштів за рахунок вищих за статусом профспілкових
органів, які ведуть їх бухгалтерських облік.
9. Профспілка відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном, на яке
згідно законодавства може бути звернено стягнення. Члени Профспілки не несуть
відповідальності своїми коштами та іншим майном за зобов'язаннями Профспілки,
а Профспілка не відповідає за зобов'язаннями своїх членів.
10. Недоторканність і захист права власності, інших майнових прав та незалежність
фінансової діяльності Профспілки гарантується законодавством України.
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Позбавлення права власності Профспілки може мати місце лише за рішенням суду
на підставах, визначених законом.
Стаття 36. Профспілкові внески, відрахування, звітність
1. Щомісячні членські внески встановлюються рішенням ЦК, але не менше 1 % від
заробітної плати працівника. Профспілкові організації не мають права відмінити
або зменшити встановлений розмір відрахувань для статутної діяльності
Профспілки.
Розмір внесків та порядок їх сплати для членів Профспілки, які перебувають у
відпустці по догляду за дитиною, тимчасово безробітних у зв'язку із скороченням,
незаконним звільненням, непрацюючих пенсіонерів, встановлюються за рішенням
профспілкових організацій, де вони стоять на обліку.
Працюючі пенсіонери платять внески без урахування одержуваної пенсії.
Членські профспілкові внески не сплачуються із сум оплати
непрацездатності, матеріальної допомоги та премії раювого характеру.
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2. Вступні членські внески у Профспілку не сплачуються. Профспілковий квиток
видасться безкоштовно.
3. Профспілкова організація, яка без поважних причин не перераховує у
встановленому розмірі профспілкових внесків протягом двох місяців,
позбавляється вищим за статусом профспілковим органом права на
профобслуговування до погашення заборгованості, якщо вищий за статусом орган
Профспілки не надав їй відстрочки.
4. Профспілкова організація у разі заборгованості зі сплати внесків без поважних
причин більше чотирьох місяців може бути виключена зі складу Профспілки. Таке
рішення приймається ЦК за поданням Президії.
5. Профспілкові організації ведуть звітність щодо надходження і витрачання коштів,
не рідше одного разу на рік інформують Президію про стан цієї діяльності.
6. Профспілка аналізує й узагальнює інформацію профспілкових організацій про
фінансову діяльність, пов'язану з обчисленням і сплатою Профспілці
профспілкових внесків.
Стаття 37. Використання коштів їа напрямами діяльності
Розпорядження коштами профспілкової організації Профспілки належить її
виборному органу за затвердженим кошторисом.
Кошти Профспілки витрачаються у межах затвердженого Центральним комітетом
річного кошторису та спрямовуються на:
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1) організацію та проведення з ’їздів, президій, форумів, конференцій, пленумів,
засідань виборних органів Профспілки та її організацій, семінарів, нарад, круглих
столів профспілкових працівників та активістів:
2) організацію та забезпечення навчання профспілкових кадрів;
3) інформаційно-видавничу діяльність (популяризацію профспілкового руху,
важливості ролі профспілок у суспільстві, залучення до членства у профспілці);
4) проведення, забезпечення публічних інформаційних заходів на підтримку
профспілкової позиції чи дій;
5) створення та підтримка профспілкових веб-порталів, газет, журналів, ТВ,
радіо-програм, а також відео-теле та кіноиродукції;
6) організацію та проведення колективних, масових заходів Профспілки на
захист прав та інтересів членів Профспілки (страйки, збори, мітинги, походи,
демонстрації тощо);
7) молодіжні програми;
8) видатки на медичне страхування, медичну допомогу членам Профспілки та
членам їх сімей; на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості
платних послуг з лікування членів Профспілки або члена його сім'ї, у тому числі
для придбання ліків тощо;
9) організацію та проведення урочистих заходів (з нагоди загальнодержавних і
професійних свят, ушанування ветеранів, ювілейних дат, інших урочистих подій);
10) фізкультурну та культурно-масову, оздоровчу роботу, а саме:
а) підготовка, організація, забезпечення колективних, екскурсійних,
фізкультурно-спортивних, корпоративних, святкових, відпочинкових та інших
заходів для членів Профспілки, членів їх сімей, організація відвідування
театральних, концертних, видовищних, розважальних закладів, придбання
відповідних квитків, абонементів;
б) оренда приміщень, залів, майданчиків, для культурно-масової роботи,
занять фізкультурою і спортом;
в) підготовка, проведення та участь у проведенні фестивалів, змагань,
спартакіад, турнірів, конкурсів, придбання спортивної форми та інвентарю,
нагородження переможців та призерів змагань;
г) оздоровлення членів Профспілки, їх дітей, членів їх сімей у будь-яких
оздоровчих, санаторно-курортних закладах чи дитячих закладах оздоровлення і
відпочинку, з повною або частковою оплатою;
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д)
робота з дітьми членів Профспілки, у тому числі придбання дитячих
новорічних подарунків, організація та участь в новорічних та різдвяних заходів
для дітей.
11) заходи соціального захисту профспілкових працівників;
12) надання членам Профспілки виплат чи відшкодувань, цільової та нецільової
безповоротної фінансової допомоги, заохочень, винагород (в т.ч. у негрошовій
формі - знаки, почесні грамоти, медалі, дипломи, подяки, квіти, сувеніри, призи,
цінні подарунки тощо);
13) надання безповоротної фінансової допомоги та цільового фінансування
організаціям Профспілки, громадським організаціям, об'єднанням, та іншим
закладам відповідно до їх звернень;
14) охорону праці;
15) оплату праці штатних працівників та працюючих за сумісництвом (основна,
додаткова зарплата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати тощо) з
нарахуваннями, оплата фізичним особам винагороди за цивільно-правовими
договорами, службові відрядження;
16) адміністративно-господарські
придбання товарів, робіт, послуг:

та

організаційні

витрати,

замовлення,

а) придбання, оренда будівель, офісів, приміщень, комп’ютерної, іншої
офісної, побутової техніки, транспортних засобів, засобів зв’язку, меблів,
канцелярських товарів, корпоративної атрибутики, інших засобів та матеріалів;
б) придбання програмного забезпечення;
в) оплату' аудиторських, поліграфічних, інформаційних, консультативних,
експлуатаційних та комунальних послуг, мобільного та стаціонарного зв’язку,
доступу до мережі Інтернет, послуг з абонентського обслуговування програмного
забезпечення, технічного обслуговування, модернізації, реконструкції, ремонту
майна Профспілки;
г) передплату й придбання періодичних видань та літератури;
д) розрахунково-касове обслуговування;
з) представницькі витрата.
17) відрахування від профспілкових внесків на утримання вищої за рівнем
профспілкової організації;
18) відшкодування витрат та вартість ритуальних послуг, пов’язаних з
похованням;
19) інші напрями діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3. Звіт про виконання кошторису Профспілки подасться на розгляд і затвердження
Центральному' комітету' щорічно.
4. Затвердження кошторисів відповідних організаційних ланок відбувається на
принципах гласності, прозорості, детального обговорення.
5. У разі ліквідації або реорганізації організаційних ланок будь-якого рівня, збори,
конференція, а в разі необхідності вищий за статусом профспілковий орган
приймають рішення про використання майна та коштів Профспілки, що
залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків на статутні чи
благодійні цілі.
6. Контроль за використанням членських внесків та інших надходжень здійснює
Контрольно-ревізійна комісія Профспілки.
Стаття 38. Кошторис. Фінансовий рік
1. Кошторис надходжень і витрат Профспілки складається на кожний фінансовий рік
та затверджується ЦК за поданням Президії.
2. Фінансовий рік Профспілки починаєгься першого січня і закінчується тридцять
першого грудня.
3. Витрати, що виходять за межі кошторису Профспілки розглядаються та
затверджуються ЦК за поданням Президії.
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РОЗДІЛ X
КОМІСІЇ ПРОФСПІЛКИ
Стаття
39.
Повноваження

Контрольно-ревізійні

комісії.

Порядок

обрання.

1. Контрольно-ревізійні комісії (далі комісії) усіх рівнів створюються для здійснення
контролю за фінансово-господарською діяльністю Профспілки та усіх її
організаційних ланок.
2. Комісії усіх організаційних ланок Профспілки, їх кількісний та персональний
склад, голови комісій обираються на зборах, конференціях, з’їздах на термін
повноважень відповідних виборних органів і їм підзвітні.
3. У винятковому випадку, коли з об’єктивних причин у складі комісії залишилося
менше 50 % їх членів, керівний орган відповідного рівня має право дообрати склад
комісії на своїх засіданнях.
4. Комісії ідіиснююпіь контроль за:
1) виконанням:
а) статутних положень;
б) рішень виборних органів;
в) бюджету (кошторисів), повнотою сплати членських внесків, їх відрахувань до
Профспілки;
2) використанням профспілкової власності, майна, збереження грошових і
матеріальних цінностей;
3) достовірністю бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності;
4) веденням діловодства, фінансовою і штатною дисципліною, реалізацією
критичних зауважень і пропозицій, висловлених делегатами З’їзду;
5) своєчасним розглядом звернень, заяв і скарг членів Профспілки.
5. Засідання комісій проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.
6. Комісії мають право проводити ревізії та перевірки нижчих за статусом
організаційних ланок Профспілки, залучати до своїх перевірок фахівців з
відповідних напрямів роботи. На вимогу комісії керівник організаційної ланки
надає необхідні документи, пов’язані з діяльністю організації.
Матеріали ревізій і перевірок оформляються відповідним актом і довідкою, які
підписують голова, члени ревізійної комісії, секретар та розпорядник коштів
органу, який ревізусгься. У випадку виникнення розбіжностей комісія мас право
вимагати скликання зборів, засідання Президії, ЦК для розгляду спірного питання
та прийняття відповідного рішення.
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8. Комісії працюють під методичним керівництвом вищого за підпорядкуванням
профспілкового органу, який організовує їх навчання, систематично перевіряє
виконання комісіями їхніх обов’язків. Комісії звітують про свою діяльність на
зборах, конференціях, з'їздах одночасно з відповідними органами Профспілки.
9. Члени комісій беруть участь в роботі виборних органів з правом дорадчого голосу.
10. У своїй діяльності комісії всіх рівнів керуються положеннями даного Статуту
щодо діяльності контрольно-ревізійної комісії.
Стаття 40. Інші комісії
1. Для здійснення своїх статутних повноважень ЦК може створювати постійні та
тимчасові комісії.
2. Профспілкові органи мають право у разі необхідності створювати комісії за
напрямками роботи.

РОЗДІЛ XI
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 41. Порядок внесення змін до Статуту Профспілки
1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням З’їзду, а у випадках,
передбачених статтею 32 цього Статуту, - за рішенням ЦК.
2. Рішення З’їзду з питань змін і доповнень до Статуту' приймається більшістю
голосів делегатів, присутніх на засіданні, при наявності не менше 2/3 (двох
третин) обраних делегатів.
3. Рішення засідання ЦК приймається більшістю присутніх його членів при
наявності кворуму.
Стаття 42. Умови та порядок припинення діяльності Профспілки,
вирішення майнових питань
1. Профспілка припиняє свою діяльність у зв’язку з ліквідацією (саморозпуском,
примусовим розпуском) або реорганізацією.
2. Питання про припинення діяльності Профспілки підлягає обговоренню в усіх
членських організаціях з прийняттям рішення їх виборних органів і вноситься на
розгляд З’їзду Профспілки, якщо за припинення Профспілки висловилися не
менше 3/4 (трьох четвертих) профспілкових організацій Профспілки.
3. Рішення про припинення діяльності Профспілки вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувало не менше 3/4 (трьох четвертих) делегатів, обраних
відповідно до вимог цього Статуту.
Одночасно з’їзд Профспілки приймає рішення про передачу майна, прав та
обов’язків правонаступникам, а у разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або
перетворення - про передачу активів одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або про їх зарахування до доходу бюджету,
призначає ліквідаційну комісію, яка діє відповідно до законодавства та рішень
З’їзду Профспілки.
Стаття 43. Набрання чинності Статуту
1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації згідно з
вимогами законодавства.
2. У разі внесення змін до законодавства або змін до статуту профспілкового
об’єднання, до складу якою входить Профспілка, шо потребують внесення змін до
Статуту, його положення приводяться у відповідність до законодавства та
статутних вимог об’єднання.
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3. Питання, не врегульовані Статутом, вирішуються профспілковими органами
відповідного рівня у межах компетенції цих органів, а також відповідно до вимог
законодавства.
Відповідно до постанови З'їзду від 03.03.2015 року та постанови Центра.іьпого
комітету від 27.10.2016 року Всеукраїнської професійної спіт и «Футбол
України»
Голова ВПС «Футбол України»

їв. Україна, двадцять четвертого лнстогкиа дві тисячі шістнадцятого року.
Я. Антух Л.В.. приватний нотаріус Київського міською нотаріального округу
засвідчую справжню ь підпису І олови Всеукраїнської професійної спілки «Футбол
України» Г а т а у.и ін а Ірека Ф архат овича, який зроблено у моїй присутності. Особу
представника встановлено. її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі заЛ&
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Стягнуто плал^Ш5кї0вленісгю згідно сг. 31 Закону України «Про нотаріат ».
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