
ПРОЕКТ ЗМІН ДО СТАТУТУ 2019 
 

У відповідності до п. 4.9 діючого Статуту ФСОУ зміни та доповнення до Статуту затверджуються виключно Конференцією. З метою 
поступового приведення Статуту до діючих правил роботи ФСОУ та уникнення двозначних тлумачень окремих положень Статуту 
пропонується саме на Конференції 2019 року затвердити та зареєструвати Зміни  
№ 1 до Статуту ФСОУ, які для зручності викладені у формі таблиці. 
 

Пункт Діюча редакція  
Проект змін  

Автори Є. Міліруд та Д. Петрочук 
Затверджена редакція 

3.15. 

Члена Федерації може бути виключено 
з ФСОУ рішенням Президії за наявності 
однієї з нижче перерахованих підстав: 
- невиконання рішень Президії 
Федерації або порушення правил, 
норм, регламентів, положень та інших 
нормативних документів Федерації, які 
є обов’язковими для всіх членів; 
 
 
 
- вчинення дій або бездіяльності, що 
завдають значну майнову або 
немайнову шкоду Федерації; 
- вчинення дій, які наносять моральні 
збитки або порушують етичні норми; 
- поширення відомостей, що не 
відповідають дійсності або викладені 
неправдиво і завдають шкоди 
інтересам, діловій репутації ФСОУ або 
його членам; 

Члена Федерації може бути виключено з 
ФСОУ рішенням Президії за наявності однієї 
з нижче перерахованих підстав: 
 
- невиконання рішень Президії Федерації, 
рішень Загальних зборів відокремленого 
підрозділу, рішень Ради відокремленого 
підрозділу або порушення правил, норм, 
регламентів, положень та інших 
нормативних документів Федерації, які є 
обов’язковими для всіх членів; 
(ЗА = 135 гол.) 
- виключити даний пункт  
(не пройшло) 
 
- вчинення дій, які порушують етичні 
норми; 
(ЗА = 627 гол.) 
- виключити даний пункт (хто надасть 
висновок про відповідність дійсності чи ні, 
чи правдиві чи ні, це може бути лише 
встановлено у рішенні суду) (ЗА = 34 гол.) 

Члена Федерації може бути виключено з ФСОУ 
рішенням Президії за наявності однієї з нижче 
перерахованих підстав: 
 
- невиконання рішень Президії Федерації, рішень 
Загальних зборів відокремленого підрозділу,  
або порушення правил, норм, регламентів, 
положень та інших нормативних документів 
Федерації, які є обов’язковими для всіх членів; 
(ЗА = 612 гол.) 
 
 
- вчинення дій або бездіяльності, що завдають 
майнову шкоду Федерації; 
(ЗА = одноголосно) 
- вчинення дій, порушують етичні норми; 
 
- поширення відомостей, що не відповідають 
дійсності або викладені неправдиво і завдають 
шкоди інтересам, діловій репутації ФСОУ або його 
членам; (залишити без змін) 



 

3.16. 

Члени Федерації мають право 
оскаржити рішення, дію або 
бездіяльність іншого члена Федерації 
шляхом подання письмової скарги, а 
саме на дії бездіяльність або рішення 
члена Федерації – первинна скарга 
подається до Президента, який 
зобов’язаний отримати письмові 
пояснення від особи, дії, бездіяльність 
або рішення якого оскаржується, та 
протягом 20 робочих днів розглянути 
скаргу із письмовими поясненнями та 
повідомити про результат її розгляду 
скаржника. В разі відхилення скарги – 
повторна скарга подається до 
Президії, яка зобов’язана розглянути 
скаргу на найближчому засідання з 
обов’язковим викликом члена 
громадського об’єднання, який 
скаржиться, а також члена 
громадського об’єднання, 
бездіяльність або рішення якого 
оскаржуються. В разі відхилення 
скарги Президією – повторна скарга 
подається до Наглядової Ради. 
Наглядова Рада приймає одне з таких 
рішень: відхиляє скаргу як 
необгрунтовану або задовольняє 
частково або повністю чи передає на 
розгляд Конференції Федерації. 

Члени Федерації мають право оскаржити 
рішення, дію або бездіяльність іншого члена 
Федерації шляхом подання письмової 
скарги до Президії, яка зобов’язана 
розглянути скаргу на найближчому 
засіданні, але не пізніше ніж через 10 
робочих днів з викликом за необхідності 
члена Федерації, який скаржиться, а також 
члена Федерації, бездіяльність або рішення 
якого оскаржуються. В разі відхилення 
скарги Президією – повторна скарга 
подається до розгляду на черговій 
Конференції. 
 
(ЗА = 25 гол.) 
 

Члени Федерації мають право оскаржити 
рішення, дію або бездіяльність іншого члена 
Федерації шляхом подання письмової скарги, а 
саме на дії бездіяльність або рішення члена 
Федерації – первинна скарга подається до 
Президії, яка зобов’язана розглянути скаргу 
протягом 20 робочих днів з обов’язковим 
викликом члена громадського об’єднання, який 
скаржиться, а також члена громадського 
об’єднання, бездіяльність або рішення якого 
оскаржуються. В разі відхилення скарги 
Президією – повторна скарга подається до 
Наглядової Ради. Наглядова Рада приймає одне з 
таких рішень: відхиляє скаргу як необгрунтовану 
або задовольняє частково або повністю чи 
передає на розгляд Конференції Федерації. 
 
(ЗА = одноголосно) 
 



4.1. 

Вищим колегіальним органом 
управління Федерації є Конференція, 
яка проводиться не рідше 1 разу в 2 
роки. 

Вищим колегіальним органом управління 
Федерації є Конференція, яка проводиться 
не рідше 1 раз рік. 
(ЗА = 0 гол.) 

Вищим колегіальним органом управління 
Федерації є Конференція, яка проводиться не 
рідше 1 разу в 2 роки. 
(залишити без змін) 

4.16. 

Президія має повноваження: 
- затверджувати і змінювати 
оперативні і фінансові плани, складати 
річні бюджети; 
- приймати рішення про створення або 
припинення діяльності відокремлених 
підрозділів громадського обєднання, 
затверджувати керівників 
відокремлених підрозділів; 

 
- затверджувати і змінювати оперативні і 
фінансові плати, затверджувати річні 
бюджети; 
- приймати рішення про створення або 
припинення діяльності відокремлених 
підрозділів Федерації, затверджувати 
керівників відокремлених підрозділів; 
затверджувати та вносити зміни в Типове 
Положення про відокремлений підрозділ; 
(ЗА = 80 гол.) 

Президія має повноваження: 
- затверджувати і змінювати оперативні і 
фінансові плани, затверджувати річні бюджети; 
 
- приймати рішення про створення або 
припинення діяльності відокремлених підрозділів 
Федерації, затверджувати керівників 
відокремлених підрозділів; 
- затверджувати та вносити зміни в Типове 
Положення про відокремлений підрозділ; 
(ЗА = 610 гол.) 

4.9.  

До виключної компетенції Конференції 
належить прийняття рішень про: 
- затвердження річних бюджетів, 
балансів, фінансових та інших звітів 
керівних органів; 

Залишити без змін - (ЗА = 65 гол.) 
 
- виключити даний пункт повністю 
(ЗА = 0 гол.) 

До виключної компетенції Конференції належить 
прийняття рішень про: 
- затвердження річних фінансових та інших звітів 
керівних органів; 
(ЗА = 505 гол.) 

4.5. 

Вищий колегіальний орган управління 
складається з безпосередньо членів, 
що забезпечується їх особистою 
участю або делегуванням своїх 
повноважень уповноваженим особам 
– делегатам, які обираються на зборах 
відокремлених підрозділів Федерації 
або членам Президії ФСОУ. В цьому 
випадку делегат, що прибув на 
Конференцію, під час реєстрації має 
пред’явити довіреність з підписами 

Вищий колегіальний орган управління 
складається з безпосередньо членів, що 
забезпечується їх особистою участю або 
делегуванням свого голосу уповноваженій 
особі – делегату будь-якого відокремленого 
підрозділу або члену Президії на підставі 
довіреності (власноручний підпис 
обов’язковий) або шляхом передачі голосу 
засобами електронної реєстрації, порядок 
якої затверджується Президією. Делегати 
обираються Загальними зборами 

Вищий колегіальний орган управління 
складається з безпосередньо членів, що 
забезпечується їх особистою участю або 
делегуванням своїх повноважень уповноваженим 
особам – будь-якому члену Федерації - на підставі 
довіреності або шляхом передачі голосу засобами 
електронного зв’язку, порядок якого 
затверджується Президією. 
 (ЗА = одноголосно) 



членів Федерації, що делегують свої 
повноваження. 

відокремленого підрозділу, а в разі 
відсутності кворуму (50+1 голос), делегати 
обираються рішенням Ради відокремленого 
підрозділу. В разі повторної передачі 
членом Федерації свого голосу або заміни 
уповноваженої особи (делегата чи члена 
Президії), голос такого члена Федерації 
взагалі не враховується під час голосування.  
(ЗА = 0 гол.)  

7.1. 

Члени Федерації мають право 
оскаржити рішення, дію або 
бездіяльність Президента, Президії, 
Наглядової Ради або Конференції 
шляхом подання письмової скарги, а 
саме: 
- на дії, бездіяльність або рішення 
Президента – первинна скарга 
подається до Президії, яка зобов’язана 
розглянути скаргу на найближчому 
засіданні з обов’язковим викликом 
члена Федерації, який скаржиться та 
Президента, дії,бездіяльність або 
рішення якого оскаржуються. В разі 
відхилення скарги Президією повторна 
скарга подається до Наглядової Ради. 
Наглядова Рада за результатами 
розгляду скарги приймає одне з таких 
рішень: відхиляє скаргу як 
необгрунтовану або передає 
матеріали скарги на розгляд 
Конференції; 

Члени Федерації мають право оскаржити 
рішення, дію або бездіяльність Президента, 
Президії, Наглядової Ради або Конференції 
шляхом подання письмової скарги, а саме: 
- на дії, бездіяльність або рішення 
Президента скарга подається до Президії, 
яка зобов’язана розглянути скаргу на 
найближчому засіданні, але не пізніше 10 
робочих днів з викликом за необхідності 
члена Федерації, який скаржиться та 
Президента, дії,бездіяльність або рішення 
якого оскаржуються. В разі відхилення 
скарги Президією повторна скарга подається 
на розгляд до Конференції.  
 - скарга на дії, бездіяльність або рішення 
Наглядової Ради подається до Президії, яка 
розглядає скаргу протягом 10 робочих днів, 
в разі необхідності подає на розгляд 
Конференції.  
- на дії, бездіяльність або рішення члена 
Президії скарга подається до Президії, яка 
зобов’язана розглянути скаргу протягом 10 

Члени Федерації мають право оскаржити 
рішення, дію або бездіяльність Президента, 
Президії, Наглядової Ради або Конференції 
шляхом подання письмової скарги, а саме: 
- на дії, бездіяльність або рішення Президента – 
первинна скарга подається до Президії, яка 
зобов’язана розглянути скаргу на найближчому 
засіданні, але не пізніше 20 робочих днів з 
викликом за необхідності члена Федерації, який 
скаржиться та Президента, дії, бездіяльність або 
рішення якого оскаржуються. В разі відхилення 
скарги Президією повторна скарга подається до 
Наглядової Ради. Наглядова Рада за результатами 
розгляду скарги приймає одне з таких рішень: 
відхиляє скаргу як необгрунтовану або передає 
матеріали скарги на розгляд Конференції; 
- на дії, бездіяльність або рішення члена Президії 
– первинна скарга подається до Президента, який 
зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 
робочих днів із обов’язковим викликом члена 
Федерації який скаржиться, а також члена 
Президії, дії, бездіяльність або рішення якого 



- на дії, бездіяльність або рішення 
члена Президії – первинна скарга 
подається до Президента, який 
зобов’язаний розглянути скаргу 
протягом 20 робочих днів із 
обов’язковим викликом члена 
Федерації який скаржиться, а також 
члена Президії, дії, бездіяльність або 
рішення якого оскаржуються. В разі 
відхилення скарги Президентом – 
повторна скарга подається до 
Наглядової Ради. Наглядова рада за 
результатами розгляду скарги 
приймає одне з таких рішень: відхиляє 
скаргу як необгрунтовану або передає 
матеріали скарги на розгляд 
Конференції; 

робочих днів із викликом за необхідності 
члена Федерації який скаржиться, а також в 
обов’язковому порядку члена Президії, дії, 
бездіяльність або рішення якого 
оскаржуються. В разі відхилення скарги, 
повторна скарга подається на розгляд 
Конференції. 
(ЗА = 0 гол.) 

оскаржуються. В разі відхилення скарги 
Президентом – повторна скарга подається до 
Наглядової Ради. Наглядова рада за результатами 
розгляду скарги приймає одне з таких рішень: 
відхиляє скаргу як необгрунтовану або передає 
матеріали скарги на розгляд Конференції; 
(ЗА = одноголосно) 

9.11. 

Президія Федерації має право 
достроково припинити повноваження 
керівника відокремленого підрозділу 
та призначити іншого на підставі: 
- письмової заяви керівника; 
- завдання рішеннями, діями або 
бездіяльністю керівника значної 
майнової або немайнової шкоди 
Федерації 

Президія Федерації має право достроково 
припинити повноваження керівника 
відокремленого підрозділу та призначити 
іншого на підставі: 
- письмової заяви керівника; 
- видалити даний пункт 
(ЗА = 0 гол.) 
 
 
- рішення позачергових Загальних зборів 
відокремленого підрозділу 
(ЗА = 0 гол.) 

Президія Федерації має право достроково 
припинити повноваження керівника 
відокремленого підрозділу та призначити іншого 
на підставі: 
- письмової заяви керівника; 
- завдання рішеннями, діями або бездіяльністю 
керівника майнової шкоди Федерації 
(ЗА = одноголосно) 
 
- рішення Загальних зборів відокремленого 
підрозділу 
(ЗА = одноголосно) 

 
 


