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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО  ТА УЧАСТЬ 
У ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ «ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ» 

 

Положення про членство та участь у Громадській спілці «Федерація легкої атлетики 
України» розроблене на виконання Розділу 5 Статуту Федерації легкої атлетики України, 
Конституції Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій та законодавства України в 
сфері фізичної культури та спорту.   

Положення про членство та участь у Громадській спілці «Федерація легкої атлетики 
України» визначає порядок набуття та припинення членства та участі у Федерації легкої 
атлетики України, права та обов’язки членів та учасників, порядок їх обліку у Федерації легкої 
атлетики України, порядок переходу членів між територіальними федераціями з легкої 
атлетики та порядок надання права допуску представлення інших національних федерацій 
атлетами на міжнародних змаганнях. 

 

Терміни  

База даних членів ФЛАУ – електронна програма, за допомогою якої ведеться облік ленів ФЛАУ. 

ЄА – Європейська асоціація легкоатлетичних федерацій (Європейська атлетика). 

ІААФ – Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій. 

Паспорт члена ФЛАУ – інформаційна довідка про особу, яка містить в собі персональні дані, 
інформацію про спортивну діяльність та спортивні досягнення та відомості про сплату 
членських внесків. 

Положення - положення про членство та участь у Громадській спілці «Федерація легкої 
атлетики України». 

Територіальні федерації легкої атлетики – федерації Автономної республіки Крим, областей 
України, міст Києва та Севастополя. 

ФЛАУ – Громадська спілка «Федерацій легкої атлетики України. 

Членські внески – це вступні та щорічні внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги, 
розмір та порядок сплати яких встановлюється цим Положенням. 
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1. Членство та участь у ФЛАУ. 

1.1. ФЛАУ встановлює індивідуальну форму членства фізичних осіб – членів та юридичних 
осіб – учасників. 

1.2. Член ФЛАУ – особа, член будь-якої територіальної федерації легкої атлетики, який набув 
членство у порядку, встановленому Статутом ФЛАУ та цим Положенням. 

1.3. Учасники ФЛАУ -  створені у встановленому законом порядку громадські організації – 
територіальні федерації легкої атлетики Автономної Республіки Крим, областей України, міст 
Києва та Севастополя. 

 

2. Права та обов’язки членів та учасників ФЛАУ. 

2.1. Члени ФЛАУ мають права та беруть на себе зобов’язання відповідно до положень 
розділу 5 Участь та членство у ФЛАУ Статуту ФЛАУ. 

2.2. Учасники ФЛАУ мають права та беруть на себе зобов’язання відповідно до положень 
розділу 5 Участь та членство у ФЛАУ Статуту ФЛАУ.    

 

3. Порядок вступу до та виключення зі складу ФЛАУ. 

3.1. Фізичні особи – члени ФЛАУ. 

3.1.1. Прийняття фізичних осіб – членів ФЛАУ відноситься виключно до компетенції 
уповноваженого керівного органу територіальної федерації легкої атлетики на підставі 
поданої особистої заяви.  

3.1.2. До заяви кандидат у члени ФЛАУ додає (в електронному вигляді): 

3.1.2.1. заповнену анкету; 

3.1.2.2. фотокартку у форматі .jpeg; 

3.1.2.3. документ про сплату  членських внесків. 

3.1.3. Припинення членства фізичних осіб – членів ФЛАУ у ФЛАУ здійснюється шляхом: 

3.1.3.1. добровільного припинення членства в територіальній федерації легкої атлетики на 
підставі поданої особистої заяви; 

3.1.3.2. ухвалення рішення керівного органу територіальної федерації легкої атлетики про 
виключення зі складу територіальної федерації легкої атлетики України у зв’язку з 
невиконанням або порушенням статутних та/або регламентних вимог ІААФ, ЄА та ФЛАУ;  

3.1.3.3. виключення зі складу членів ФЛАУ у зв’язку з невиконанням або порушенням 
статутних та/або регламентних вимог ІААФ, ЄА та ФЛАУ. 

3.2. Територіальні федерації легкої атлетики – учасники ФЛАУ. 

3.2.1. Прийняття територіальної федерації легкої атлетики – учасника ФЛАУ відноситься 
виключно до компетенції Конференції ФЛАУ на основі ухваленого рішення керуючого органу 
відповідної територіальної федерації легкої атлетики та поданої письмової заяви до 
Секретаріату ФЛАУ. 

3.2.2. Тільки одна територіальна федерація легкої атлетики в кожній області України, АР 
Крим, міст Києва і Севастополя може набути статусу учасника ФЛАУ.  
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3.2.3. До заяви територіальної федерації легкої атлетики – учасника ФЛАУ додається (в 
електронному вигляді): 

3.2.3.1. копія свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання; 

3.2.3.2. копія статуту територіальної федерації легкої атлетики; 

3.2.3.3.  копія протокол керівного органу з рішенням про вступ до ФЛАУ; 

3.2.3.4. заповнена анкета; 

3.2.3.5. список членів територіальної федерації легкої атлетики. 

3.2.4. Припинення участі територіальних федерацій легкої атлетики у ФЛАУ відноситься 
виключно до компетенції Конференції ФЛАУ та здійснюється шляхом: 

3.2.4.1. добровільного припинення участі на основі ухваленого рішення власного керівного 
органу на підставі поданої заяви та відповідних підтверджуючих документів; 

3.2.4.2. виключення зі складу ФЛАУ у зв’язку з невиконанням або порушенням статутних 
та/або регламентних вимог ІААФ, ЄА та ФЛАУ. 

 

4. Облік членів у ФЛАУ. 

4.1. Облік всіх членів ФЛАУ здійснюється на основі баз даних членів територіальних 
федерацій легкої атлетики за допомогою електронної програми «База даних членів ФЛАУ».  

Уповноважена особа від кожної територіальної федерації легкої атлетики має доступ 
до інформації «Бази даних членів ФЛАУ» в частині членів своєї територіальної федерації легкої 
атлетики та вносить всі необхідні дані в установленій формі.  

Уповноважені особи ФЛАУ мають доступ до всієї інформації, яка розміщена в «Базі 
даних членів ФЛАУ».   

4.2. На кожного члена ФЛАУ створюється паспорт члена ФЛАУ.  

У паспорті члена ФЛАУ мають бути зазначені персональні дані, інформація про 
спортивну діяльність члена ФЛАУ та відомості про сплату членських внесків. 

 

5. Членські внески. 

5.1. Членські внески – це вступні та щорічні внески у вигляді безповоротної фінансової 
допомоги, розмір та порядок сплати яких встановлюється цим Положенням. 

5.2. Обов’язковою умовою членства у ФЛАУ є сплата вступного членського внеску у розмірі 
___ гривень та щорічних членських внесків у розмірі ___ гривень.    

5.3. Членські  внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні, на розрахунковий 
рахунок територіальної федерації легкої атлетики. 

50% вступних членських внесків та 20% щорічних членських внесків територіальні 
федерації легкої атлетики перераховують на розрахунковий рахунок ФЛАУ не пізніше 10 

березня кожного року.   

5.4. При виході (виключенні) зі складу членів ФЛАУ вступний та щорічний внески не 
повертаються. 
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5.5. Грошові надходження у вигляді членських внесків від членів ФЛАУ використовуються 
ФЛАУ для реалізації її статутної мети та завдань, оформлення необхідних членських 
документів та утримання штатного апарату ФЛАУ, розвитку матеріально-технічної бази та 
реалізації проектів та програм. 

 

6. Зміна територіального представництва члена ФЛАУ. 

6.1. Фізична особа може бути членом тільки однієї територіальної федерації.    

6.2. Кожен член ФЛАУ має право на зміну територіального представництва на підставі 
особистої заяви поданої не пізніше 30 вересня поточного року до Секретаріату ФЛАУ на ім’я 
Президента ФЛАУ.  

6.3. Розгляд заяв щодо надання дозволу на зміну територіального представництва членами 
ФЛАУ відбувається на засіданні Ради ФЛАУ в період з 01 жовтня по 30 листопада кожного року.  

6.4. Член ФЛАУ має право представляти нову територіальну федерацію легкої атлетики на 
змаганнях національного рівня не раніше, чим через рік з моменту ухвалення Радою ФЛАУ 
рішення щодо надання дозволу члену ФЛАУ на зміну територіального представництва.  

Цей період може бути скорочений або відмінений за наступних умов: 

а) наявність досягнутих домовленостей між відповідними територіальними 
федераціями легкої атлетики; 

б) на підставі рішення Ради ФЛАУ за наявності обґрунтованих підстав. 

 

7. Надання дозволу членам ФЛАУ виступати за іноземний клуб.  

7.1. Кожен член ФЛАУ має право представляти іноземний клуб на міжнародних змаганнях.  

7.2. Питання щодо надання дозволу члену ФЛАУ представляти іноземний клуб на 
міжнародних змаганнях виноситься на розгляд Виконкому ФЛАУ на підставі особистої заяви 
члена ФЛАУ та звернення відповідного іноземного клубу. 

 

8. Надання права представляти інші національні федерації на міжнародних змаганнях. 

8.1. Рішення з питання щодо надання права представляти інші національні федерації на 
міжнародних змаганнях ухвалюються Виконкомом ФЛАУ відповідно до законодавства 
України, Конституції Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерації та Правил змагань 
Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.  

 

9. Заключні положення. 

9.1. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Радою ФЛАУ. 

9.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі ухваленого 
рішення Ради ФЛАУ про такі зміни та доповнення. 


