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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Положення про членство у Громадській організації «Федерації лижного 

спорту України» (надалі – ГО «ФЛСУ» / ФЛСУ, Федерація) розроблене на підставі та 

виконання Розділу 4 Статуту Федерації лижного спорту України, інших нормативних 

документів.  

1.2. Положення про членство у ГО «ФЛСУ» визначає порядок набуття, 

визнання, припинення, виключення з членів, їх облік, розмір внесків та порядок їх 

сплати, права та обов’язки членів, порядок надання дозволу членам ФЛСУ 

представляти інші іноземні федерації, заключні положення, інші вимоги та 

процедури.  

 

2. ПОРЯДОК НАБУТТЯ, ПРИПИНЕННЯ, ЗУПИНЕННЯ, ВИКЛЮЧЕННЯ 

ЧЛЕНІВ ФЛСУ  

 

2.1. Членство у ФЛСУ є добровільним та індивідуальним. Членами ФЛСУ є 

фізичні особи, які набули такий статус виключно у порядку, передбаченому Статутом 

ФЛСУ та цим Положенням. 

2.2. Надання членства у ФЛСУ здійснюється керівним органом Президією, 

згідно положеннями Розділу 4 Статуту ФЛСУ з обов’язковим дотриманням, 

урахуванням вимог цього Положення.  

2.3. Добровільне членство. Членами ФЛСУ можуть бути: громадяни 

України, інших іноземних держав, особи без громадянства, які на день подання заяви 

досягли 18 (вісімнадцяти) річного віку, поділяють мету ФЛСУ, статутні завдання, 

бажають сприяти діяльності у сфері розвитку, популяризації лижного спорту в 

України, у строки визначені цим Положенням сплачують членські внески та беруть 

на себе зобов’язання дотримуватись вимог Статуту, цього Положення, інших 

документів, положень, розпоряджень, кодексів, наказів, рішень ФЛСУ.  

2.4. Індивідуальне членство. Індивідуальними Членами ФЛСУ: можуть 

бути громадяни України, інших іноземних держав, особи без громадянства, малолітні 

та неповнолітні особи (спортсмени), які поділяють мету ФЛСУ, статутні завдання, 

бажають сприяти діяльності у сфері розвитку, популяризації лижного спорту в 

України, у строки визначені цим Положенням сплачують членські внески та беруть 

на себе зобов’язання дотримуватись вимог Статуту, цього Положення, інших 

документів, положень, розпоряджень, кодексів, наказів, рішень ФЛСУ. 

2.5. Вступ членів зазначених в пункті 2.4. цього Положення, а саме 

малолітніх та неповнолітніх спортсменів, а також реалізація всіх прав, обов’язків 

члена ФЛСУ, здійснюється через законних представників (батьків, усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників) та інших осіб, яких відповідно до законодавства України 

віднесено до категорії законних представників або відносно яких винесене відповідне 

судове рішення до моменту досягнення такими особами повноліття, 18 (вісімнадцяти) 

річного віку, або отриманням повної цивільної дієздатності за рішенням суду. Після 

досягнення повноліття, особи визначені в цьому пункті реалізують свої права 

самостійно, на власний розсуд, без подання повторних заяв про вступ.  

2.6. Загальний порядок вступу до членів ФЛСУ: 

2.6.1. Вступ та прийняття в члени ФЛСУ здійснюється (он-лайн), у мережі 

Internet, шляхом подання та заповнення письмової заяви на офіційному сайті у розділі 
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«Офіційні документи – Загальні положення» за посиланням 

https://payments.sfu.org.ua/index.php.   

2.6.2. Реєстрація та прийом в члени ФЛСУ здійснюється за територіальним, 

екстериторіальним принципом.  

2.6.3. За територіальним принципом реєструються всі фізичні особи крім, осіб, 

які займають виборні посади та яких за рішенням вищого органу управління ФЛСУ 

«конференцією» обрано на посади Президента, Першого віцепрезидента, 

Віцепрезидентів, Генерального секретаря. При поданні заяви на вступ до членів за 

територіальним принципом, кожна особа реєструється у відповідній графі, обласних, 

місцевих Федерацій, згідно свого місця реєстрації / проживання або здійснення своєї 

спортивної діяльності.  

2.6.4. Письмові заяви подані (он-лайн), які надійшли від фізичних осіб, 

спортсменів про вступ до членів ФЛСУ, що відповідають вимогам цього Положення, 

розглядаються на першому засіданні Президії з прийняттям відповідного рішення, 

про прийняття до членів або відмову у прийнятті до членів ФЛСУ.  

2.6.5. Кожна особа, яка вступає до членів ФЛСУ, при вступі, підтверджує та 

погоджується з дотриманням всіх керівних документів, Статуту, положень, 

регламентів, наказів, інших документів, зобов’язується їх виконувати і 

дотримуватись.  

2.7. Ознайомитись зі всіма керівними документами ФЛСУ фізична особа 

може на офіційному сайті, за посиланням http://www.sfu.org.ua у розділі «Офіційні 

документи» або безпосередньо у центральному офісі.  

2.8. Почесне членство ФЛСУ: 

2.8.1. Почесне членство надається виключно Президією ФЛСУ. Президія може 

видати присвоїти почесне членство будь-якій особі, яка має визначні заслуги перед 

Українським лижним спортом, протягом тривалого часу розвивала та брала активну 

участь у популяризації лижного спорту в Україні. Подання на присвоєння / надання 

почесного члена подається до Президії ФЛСУ будь-яким членом.   

2.8.2. Почесний член ФЛСУ, за його бажанням, може брати участь у роботі / 

засіданнях Конференції, Президії з правом дорадчого голосу, якщо інше не 

передбачено рішенням Президії. Почесний член ФЛСУ звільняється від сплати 

обов’язкових платежів (внесків) з моменту його прийняття. 

2.8.3. Позбавлення почесного членства здійснюється виключно за умови 

розгляду такого питання на засіданні Президії ФЛСУ. Почесний член має право брати 

участь на засіданні Президії, що розглядає питання відносно позбавлення його 

почесного членства, подавати письмові пояснення, заперечення, надавати документи, 

докази.  

2.9. Підтвердження членства у ФЛСУ:  

2.9.1. Кожному члену, який вступив до Федерації, надсилається електронний 

лист на e-mail адресу, зазначену під час реєстрації, з підтвердженням про вступ / 

прийняття до членів.  

2.10. Члени ФЛСУ не мають права виступати як представник Федерації або 

будь-якого її органу без відповідних повноважень (довіреностей, доручень). Вимоги 

цього пункту не стосуються Президента та Першого віцепрезидента, які обрані на 

Конференції та щодо яких внесена відповідна інформація до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яким 

згідно зі Статутом надано таке право.  

2.11. Припинення членства у ФЛСУ здійснюється шляхом:  

http://www.sfu.org.ua/
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2.11.1. Добровільного припинення членства (за власним бажанням) на 

підставі поданої / надісланої особистої заяви або ухвалення / прийняття рішення 

Президією ФЛСУ.  

2.11.2. Член ФЛСУ, який не займає виборні посади та який подав / 

надіслав добровільно (за власним бажанням) заяву про припинення членства, 

вважається таким, що припинив своє членство з моменту подання / надіслання заяви 

до керівного органу та не потребує додаткових рішень Президії. Після отримання 

такої заяви, подання, ФЛСУ виключає з відповідного реєстру таку особу / осіб.  

2.11.3. Член ФЛСУ, який займає виборні посади: Президента, Першого 

віцепрезидента, Віцепрезидентів та інших, членство припиняється з дня, наступного 

за днем обрання нового Президента, Першого віце-президента, Віцепрезидентів та 

інших осіб, які обираються керівними органами.  

2.12. Кількісний склад членів ФЛСУ є необмеженим, якщо інше не 

передбачено Статутом або іншими керівними документами.  

2.13. Припинення / виключення з членів ФЛСУ за рішенням Президії 

здійснюється у випадку:  

2.13.1. Невиконання фінансових обов’язків перед ФЛСУ, що полягає у не 

сплаті або порушенні строків сплати внесків, обов’язкових платежів, визначених цим 

Положенням, іншими документами.  

2.13.2. Недотримання та порушення вимог Статуту, інших правил, 

регламентів, кодексів, положень, розпоряджень, вказівок, наказів, рішень.  

2.13.3. Систематичного 2 (два) і більше разів порушення вимог Статуту, 

інших правил, положень, регламентів, кодексів, розпоряджень, вказівок, наказів, 

рішень або 1 (одного) грубого порушення, яке підриває авторитет лижного спорту 

України, що культивує та розвиває ФЛСУ.  

2.13.4. Порушення етико-дисциплінарних норм та вимог.  

2.13.5. Визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною або смерті 

члена.  

2.13.6. Не сплати членом внесків протягом 2 (двох) років.  

2.13.7. Інших випадках, не передбачених Статутом та цим Положенням, з 

обов’язковим розглядом такого випадку на засіданні Президії.  

2.14. У випадку несплати членом ФЛСУ щорічного внеску, членство 

зупиняється автоматично та поновлюється з моменту сплати внеску. На період 

автоматичного зупинення членства, особа не може користуватись всіма правами, які 

визначені у Статуті ФЛСУ, цьому Положенні.  

2.15. ФЛСУ може визнавати своїми делегатами, які мають право голосу на 

засіданні вищого органу управління «Конференції» виключно своїх членів та членів, 

які перебувають у місцевих, обласних Федераціях лижного спорту України з якими 

укладено відповідний Договір про співпрацю і які сплатили внески.  

 

3. РОЗМІР ВНЕСКІВ ЧЛЕНІВ ФЛСУ ТА ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ 

 

3.1. Фізична особа, яка виявила бажання стати членом ФЛСУ, зобов’язана 

сплатити внески. Сплата внесків є обов’язковою умовою надання членства.  

3.2. Членський внесок сплачується 1 (один) раз на рік при поданні заяви про 

вступ / прийняття до членів, а надалі кожного року в строки визначені цим 

Положенням. Членські внески сплачуються за спортивно-змагальний сезон, який 

триває з 1 травня поточного року до 30 квітня наступного року.  
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3.3. Розміри членських внесків затверджуються Президією на щорічній 

основі. 

3.4. Внески сплачуються у безготівковій формі на банківський рахунок 

ФЛСУ через (он-лайн) форму на офіційному сайті за посиланням 

https://payments.sfu.org.ua/index.php.   

3.5. У випадку відмови особі у прийнятті до членів ФЛСУ внески 

повертаються особі, що її сплатила за умови надання до ФЛСУ банківських реквізитів 

для повернення коштів.  

3.6. Контроль за сплатою внесків здійснює відповідальна особа, визначена 

окремим рішенням, наказом, дорученням Президента або Першого віцепрезидента 

ФЛСУ.  

3.7. Президія ФЛСУ у виняткових випадках, може звільнити або 

відтермінувати  сплату внесків відносно будь-яких осіб, виключно своїм рішенням. 

Питання винятковості вирішуються на засіданні Президії ФЛСУ.   

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЛСУ 

 

4.1. Члени ФЛСУ мають право:  

4.1.1. Брати участь у роботі керівних органів, через обрання до таких керівних 

органів. 

4.1.2. Брати участь в обранні керівних органів, висувати кандидатури, бути 

обраним до складу органів ФЛСУ, направляти та вносити пропозиції щодо порядку 

денного, засідань керівних та інших органів. 

4.1.3. Отримувати повну і правдиву інформацію щодо діяльності ФЛСУ. 

4.1.4. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ФЛСУ та її органів. 

4.1.5. Брати участь в спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, 

що проводитимуться ФЛСУ, на засадах і в порядку, визначеному регламентуючими 

документами, рішеннями ФЛСУ. 

4.1.6. Користуватись по можливості підтримкою ФЛСУ у своїй діяльності, що 

відповідає Статутній діяльності ФЛСУ. 

4.1.7. Користуватись правовим та соціальним захистом своїх законних 

інтересів з боку ФЛСУ. 

4.1.8. Припинити в будь-який момент своє членство у ФЛСУ, в порядку 

передбаченому Статутом та цим Положенням.  

4.1.9. Користуватись навчально-методичними, науковими та інформаційними 

розробками / напрацюваннями ФЛСУ за згодою Президента або Першого 

віцепрезидента ФЛСУ.  

4.1.10.  Бути делегатом від ФЛСУ на засіданнях вищого органу 

управління «Конференції» з правом голосу, згідно нормами представництва та квоти, 

яку встановлює та визначає виключно Президія своїм рішенням.  

4.1.11. Використовувати за погодженням з ФЛСУ її логотипи, символіку, 

інші атрибути. Погодження на використання членом ФЛСУ логотипу, символіки 

можуть надати виключно Президент та Перший віцепрезидент ФЛСУ. 

4.1.12. Представляти ФЛСУ у складі збірних команд України на 

міжнародних змаганнях, брати участь у всеукраїнських та інших заходах, іграх, які 

проводяться під егідою ФЛСУ. 

4.1.13. Користуватись іншими знижками на зимовий інвентар, 

відпочинок, атрибутику. Перелік організацій, які надають знижки може бути наданий 

на вимогу будь-якого члена ФЛСУ.  
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4.1.14. Здійснювати пожерти, благодійні внески на розвиток, 

популяризацію лижного спорту України в необмежених розмірах.  

4.2. Члени ФЛСУ зобов’язані:  

4.2.1. Активно сприяти розвитку лижного спорту в Україні, реалізації політики 

ФЛСУ в цьому напрямку, створенню дружніх стосунків між особами / членами, 

делегатами, колективами, організаціями, юридичними особами, спілками з якими 

співпрацює ФЛСУ.  

4.2.2. Дотримуватись, виконувати й керуватись у своїй діяльності, вимогами 

Статуту FIS, ФЛСУ цього Положення, документами керівних органів ФЛСУ, правил, 

регламентів, кодексів, інших документів прийнятих ФЛСУ.   

4.2.3. Виконувати рішення, директиви, накази прийняті керівними органами 

ФЛСУ в межах їх компетенції. 

4.2.4. Співпрацювати з ФЛСУ з усіх питань, які стосуються організації та 

проведення змагань, ігор, інших заходів з лижного спорту, що розвиває ФЛСУ. 

4.2.5. Здійснювати активні дії спрямовані на пошук нових спонсорів для 

ФЛСУ.   

4.2.6. Сплачувати членські внески у порядку передбаченому цим Положенням, 

іншими внутрішніми документами ФЛСУ. 

4.2.7. Дотримуватись дисциплінарних вимог, правил розв’язання суперечливих 

питань, передбачених цим Положенням, Статутом, іншими документами ФЛСУ. 

4.2.8. Визнавати, виконувати всі рішення Конференції, Президії, Виконавчого 

комітету, технічних комітетів, комісії атлетів, етико-дисциплінарного комітету, інших 

органів управління, що є у складі ФЛСУ.  

4.2.9. Зберігати конфіденційну інформацію ФЛСУ та не розголошувати її без 

відповідної письмової згоди на це Президії, Президента або Першого віцепрезидента 

ФЛСУ.   

4.2.10. Не вчиняти дій, що можуть прямо чи опосередковано завдати 

шкоди ФЛСУ та її діловій репутації.  

4.2.11. Самостійно слідкувати за заходами, у тому числі спортивними, що 

проводяться ФЛСУ, при підтримці ФЛСУ або міжнародних, де передбачена участь 

України.  

4.3. Особи визначені в цьому положенні та які мають намір брати участь у 

спортивних заходах, іграх, змаганнях, чемпіонатах, під егідою ФЛСУ або, які 

організовуються за участю ФЛСУ, міжнародних змаганнях різних категорій, 

допускаються до участі виключно за наявності членства у ФЛСУ. 

4.4. Член ФСЛУ реалізує свої права та обов’язки визначені у розділі 4 цього 

Положення за територіальним принципом. Реалізація своїх прав відбувається через 

обрані при поданні заяви про вступ до членів ФЛСУ, обласні, місцеві Федерації 

лижного спорту України, які мають співпадати з місцем реєстрації / проживання або 

здійснення спортивної діяльності члена ФЛСУ.  

 

5. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ ЧЛЕНАМ ФЛСУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ІНОЗЕМНІ 

ТА ІНШІ, МІСЦЕВІ, ОБЛАСНІ СПОРТИВНІ ФЕДЕРАЦІЇ 

 

5.1. Питання щодо надання дозволу члену ФЛСУ одночасно представляти 

ФЛСУ та іноземні спортивні Федерації, що культивують та розвивають лижні види 

спорту, які розвиває ФЛСУ, вирішується виключно на засіданні Президії з 

обов’язковою участю Президента або Першого віцепрезидента ФЛСУ на цьому 

засіданні.  
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5.2. Член ФЛСУ, який виявив намір представляти іноземні спортивні 

Федерації, зобов’язаний звернутись з відповідною заявою на адресу ФЛСУ щодо 

надання такого дозволу. Виконком ФЛСУ при отриманні заяви про надання дозволу 

представляти іноземні спортивні Федерації, вносить це питання до порядку денного 

на засідання Президії.  

5.3. Президія ФЛСУ на власний розсуд вирішує питання надання або не 

надання дозволу членам ФЛСУ, представляти інші спортивні Федерації з 

урахуванням наданих документів, рекомендацій.  

5.4. Президії ФЛСУ заборонено надавати дозвіл на перехід члена ФЛСУ в 

інші спортивні Федерації, якщо вони не мають статусу національної та не є членом 

міжнародної Федерації лижного спорту (FIS). 

5.5. Перехід спортсменами в обласні, місцеві спортивні Федерації 

здійснюється за наявності письмової згоди Президента або Першого віцепрезидента 

ФЛСУ. Спортсмен, який виявив бажання перейти з однієї спортивної Федерації в 

іншу має звернутись безпосередньо до Президента або Першого віцепрезидента 

ФЛСУ. Розгляд питання про перехід спортсмена повинен бути розглянутий протягом 

15 (п’ятнадцяти) днів з моменту надходження такого запиту.  

 

6. ОБЛІК ЧЛЕНІВ ФЛСУ 

 

6.1. ФЛСУ в обов’язковому порядку веде облік членів. Облік членів 

здійснюється відповідальною особою, визначеною окремим рішенням, наказом, 

дорученням Президента або Першого віцепрезидента ФЛСУ.  

6.2. Облік членів ФЛСУ здійснюється шляхом ведення відповідного реєстру 

«Реєстр членів ФЛСУ», який ведеться у зручній формі для ФЛСУ. Для спрощення 

ведення Реєстру членів, їх обліку, ФЛСУ може користуватись різними програмними 

забезпеченням, мобільними та іншими додатками.  

6.3. ФЛСУ може надавати своє програмне забезпечення обласним, місцевим, 

спортивним Федераціям лижного спорту України, з якими укладено відповідний 

договір про співпрацю. Порядок надання програмного забезпечення визначається на 

підставі окремого договору.  

6.4. ФЛСУ в кінці кожного року здійснює систематизацію відомостей про 

членів.   

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Всі особи, які виявили бажання бути членом ФЛСУ, надсилаючи заяву 

про вступ, погоджуються та підтверджують, що надають згоду на збір та обробку 

персональних даних.  

7.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Положення вносяться виключно 

за рішенням Президії.  

7.3. Всі додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною.  

7.4. Це положення набуває чинності з моменту його прийняття, затвердження 

та оприлюднення на офіційному сайті ФЛСУ.  

 

 


