
ПРОЕКТ 

Процедурний регламент Федерації тенісу України 

Визначення термінів 

Процедурний регламент ФТУ – це правила проведення конференцій, зібрань та зборів, що 

затверджується Конференцією Федерації. 

Рейтингове голосування – це система виборів, що використовується для обрання одного 

переможця із двох або більше кандидатів. Це одна із систем преференційного голосування, в 

якій виборці розташовують кандидатів в порядку свого уподобання, а не голосують за одного 

кандидата. При такій системі кандидат, який набрав більше голосів оголошується 

переможцем. 

Абсолютна більшість – це офіційно встановлена більшість голосів при голосуваннях, що 

необхідні для прийняття рішення по питанню поставленому на голосування, яке перевищує 

на один голос половину від загальної кількості учасників зборів.  

Відносна більшість – це найбільша частка голосів, яка може бути менше половини присутніх 

на зборах делегатів. 

Кворум – встановлена уставом або регламентом кількість присутніх на зборах, достатня для 

визнання зборів правочинними із прийняття рішень по питаннях порядку денного. 

Лічильна комісія (ЛК) – відповідальна за підрахунок голосів делегатів Конференції (учасників 

Конференції із тимчасовими посвідченнями). Складається із трьох осіб: Голови, секретаря та 

члена ЛК. Обрані члени ЛК розподіляють посади між собою самостійно. Після свого обрання 

ЛК відповідальна за підрахунок голосів при всіх без виключення голосуваннях. Має рахувати 

голосуючих «за», «проти», «утримався» та «не голосував». Члени ЛК не обов’язково мають 

бути делегатами Конференції. 

Головуючий Конференції (Головуючий) – має бути делегатом Конференції. Його 

кандидатуру висуває один із делегатів. Обирається рейтинговим голосуванням. Після 

обрання веде Конференцію на засадах чесності, прозорості та здорового глузду, надаючи 

право делегатам Конференції на репліки, виступи, доклади, зауваження, пропозиції тощо. 

Визначає часовий регламент виступів. Ставить питання на голосування та керує роботою 

Секретаріату (секретаря). Оголошує перерви у засіданні. Підписує протокол Конференції. 

Мандатна комісія (МК) – відповідальна за перевірку документації надану учасниками 

Конференції. Надає статус делегата Конференції та видає мандати для голосування з питань 

порядку денного. Складається із трьох осіб: Голови, секретаря та члена МК. Обрані члени МК 

розподіляють посади між собою самостійно. Члени МК не обов’язково мають бути 

делегатами Конференції. 

Секретаріат Конференції або секретар (СК) –  веде протокол засідання Конференції та 

підписує його. Спочатку Конференція визначається чи буде обиратися Секретаріат у складі 

трьох осіб (голова, секретар, член СК) або це буде одна особа Секретар Конференції. У разі 

якщо вирішено обирати СК у складі трьох осіб, то головуючий ставить на голосування 



кандидатури, які запропоновані делегатами Конференції. Обрані члени Секретаріату 

розподіляють посади між собою самостійно. У разі рішення про обрання Секретаря 

Конференції, головуючий ставить на голосування кандидатури. На підставі рейтингового 

голосування оголошується Секретар Конференції. Члени СК або Секретар не обов’язково 

мають бути делегатами Конференції. 

I. Загальні правила проведення Конференцій Федерації 

1.1. Квоти представництва делегатів на Конференцію встановлюються Президією 

Федерації згідно Статуту та Процедурного регламенту. 

1.2. На підтвердження свого обрання делегатом Конференції кожен має пред’явити 

оригінал або нотаріально завірену копію протоколу зборів відокремленого підрозділу 

Федерації про обрання його делегатом (одним із делегатів). 

1.3. Реєстрацію делегатів Конференції проводять штатні співробітники Федерації. 

Вони видають кожній особі, яка пред’явила протокол про обрання делегатом зборами 

відокремленого підрозділу  та переконавшись, що особа є членом Федерації, 

тимчасове посвідчення делегата. 

1.4. Протокол може бути у єдиному екземплярі, для делегації від адміністративно-

територіальної одиниць яким надана квота у більше ніж одного делегата. 

1.5. Під час Конференції делегати мають обрати Лічильну комісію, головуючого 

Конференції, секретаріат Конференції (секретаря), Мандатну комісію. 

1.6. Голосування за Лічильну комісію та головуючого Конференції, секретаріат 

(секретаря) Конференції, Мандатну комісію відбувається тимчасовими посвідченнями 

делегатів. 

1.7. Конференцію Федерації відкриває особа, яка була визначена Президією, як 

відповідальна за організацію та проведення Конференції. 

1.8. Повідомлення про дату Конференції разом із порядком денним розміщується 

на офіційному сайті Федерації не пізніше ніж за 90 днів до проведення Конференції. 

1.9. Не пізніше ніж за 10 днів до Конференції на офіційному сайті Федерації 

оголошується місце та час її проведення.  

II. Порядок проведення Конференцій 

2.1. Відповідальна особа за організацію та проведення Конференції збирає 

пропозиції делегатів, щодо членів Лічильної комісії, яка складається із трьох осіб. 

Ставить кандидатури на голосування та підраховує голоси. Після обрання членів ЛК 

вони мають за домовленістю між собою розподілити ролі, відповідно Голови ЛК, 

секретаря ЛК та члена ЛК. Після обрання Лічильної комісії саме вона бере на себе 

підрахунок голосів при всіх без виключення голосуваннях. 

2.2. Відповідальна особа за організацію та проведення Конференції збирає 

пропозиції делегатів щодо кандидатури на обрання головуючим, ставить їх на 

голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. 

2.3. Головуючий Конференції збирає пропозиції делегатів щодо кандидатур на 

обрання членами Мандатної комісії. Після обрання членів МК, вони мають за 

домовленістю між собою розподілити ролі, відповідно Голови МК, секретаря МК та 

члена МК. 

2.4. Конференція визначається чи буде обиратися Секретаріат у складі трьох осіб 

(голова, секретар, член СК) або це буде одна особа Секретар Конференції. 



Головуючий ставить це питання на голосування. У разі якщо вирішено обирати СК у 

складі трьох осіб, то головуючий ставить на голосування кандидатури, які 

запропоновані делегатами Конференції. Після обрання трьох осіб до СК, оголошується 

рейтингове голосування на посади голови СК, секретаря СК та члена СК. У разі 

рішення про обрання Секретаря Конференції, головуючий ставить на голосування 

кандидатури. На підставі рейтингового голосування оголошується Секретар 

Конференції. 

2.5. Після того як сформовані усі необхідні органи для подальшого проведення 

Конференції Мандатна комісія має провести нараду, перевірити протоколи та 

виготовити протокол МК із списком осіб які будуть допущені до Конференції у якості її 

делегатів. Під час наради МК можуть відбуватися звіти, доповіді або оголошена 

перерва. 

2.6. Після доповіді МК видаються мандати делегатів Конференції та розпочинається 

розгляд питань порядку денного. 

2.7.  

III. Делегати Конференції 

3.1. Загальна кількість делегатів Конференції складається з делегатів від 

відокремлених підрозділів Федерації, обраних раніше Президента та членів Президії. 

3.2. Делегатом Конференції від відокремленого підрозділу може бути лише 

індивідуальний член Федерації.  

3.3. Кожен відокремлений підрозділ Федерації має на своїх зборах обрати 

делегатів у кількості затвердженій Президією Федерації. 

3.4. Один делегат володіє одним голосом з усіх питань. 

3.5. Обраний делегат на Конференцію може бути заміненим лише у виняткових 

випадках. Делегат, який із різних причин не може взяти участь у Конференції має 

написати заяву до Президента Федерації про неможливість участі у Конференції. 

Президент приймає цю заяву до уваги та доручає відповідному відокремленому 

підрозділу провести повторні збори для переобрання делегата. 

3.6. Усі протоколи про висунення делегатів на Конференцію від відокремлених 

підрозділів Федерації мають бути направлені до Виконавчої дирекції Федерації за 30 

днів до дати проведення Конференції. Заміна делегата може відбуватися не пізніше 

ніж за 10 днів до початку Конференції. 

3.7. Голосування за довіреністю не допускається.  

3.8. Президія Федерації має визначити норму представництва від кожного 

відокремленого підрозділу, наступним чином: 

3.8.1. Визначити загальну кількість зареєстрованих гравців Федерації. 

3.8.2. Визначити загальну кількість індивідуальних членів Федерації. 

3.8.3. Сумувати наведені вище показники. 

3.8.4. Визначити приналежність кожного зареєстрованого гравця та індивідуального 

члена до одного із відокремлених підрозділів Федерації згідно їх заяв. 

3.8.5. Визначити загальну кількість зареєстрованих гравців та індивідуальних членів 

Федерації від кожного  відокремленого підрозділу. 

3.8.6. Визначити відсоткову норму представництва від кожного відокремленого 

підрозділу за наступною формулою: Σнп= Σчп/Σч*100, де Σнп – норма представництва 

делегатів від відокремленого підрозділу у відсотках, Σчп – кількість зареєстрованих 



гравців та індивідуальних членів у відокремленому підрозділі, Σч – загальна сума 

зареєстрованих гравців та індивідуальних членів Федерації. 

3.8.7. Після обчислення відсоткового співвідношення кількості зареєстрованих гравців 

та індивідуальних членів працює наступна схема визначення кількості делегатів: 

Менше 5,00% від загальної кількості – 1 делегат;  

5,00%-6,99% – 2 делегати;  

7,00%-8,99% - 3 делегати;  

9,00%-10,99% - 4 делегати;  

11,00%-12,99% – 5 делегатів;  

13,00%-14,99% - 6 делегатів;  

15,00%-16,99% - 7 делегатів;  

17,00%-18,99% - 8 делегатів;  

19,00%-20,99% - 9 делегатів;  

21,00%-22,99% - 10 делегатів;  

23,00%-24,99% - 11 делегатів;  

25,00%-26,99% - 12 делегатів;  

27,00%-28,99% - 13 делегатів;  

29,00%-30,99% - 14 делегатів;  

31,00% -32,99% - 15 делегатів;  

33,00% - 34,99% - 16 делегатів;  

35,00%-36,99% - 17 делегатів;  

37,00%-38,99% - 18 делегатів;  

39,00%-40,99% - 19 делегатів;  

41,00% та більше – 20 делегатів. 

IV. Звітно-виборча конференція 

4.1. Проводиться один раз на п’ять років. 

4.2. Конференція проводиться згідно із загальними правилами проведення 

Конференцій Федерації. 

4.3. Обирає Президента Федерації. 

4.4. Обирає членів Президії Федерації. 

4.5. Обирає Ревізійну комісію (ревізора). 

4.6. Розглядає звіт Виконавчого директора. 



4.7. Розглядає звіт Ревізійної комісії (ревізора). 

4.8. Вносить зміни та доповнення в Статут. 

4.9. Обирає Почесного Президента (президентів). 

4.10. Розглядає різні питання життєдіяльності Федерації згідно до Статуту Федерації. 

V. Щорічна конференція 

5.1. Проводиться один раз на рік. 

5.2. Конференція проводиться згідно із загальними правилами проведення 

Конференцій Федерації. 

5.3. За поданням Президента може відстороняти членів Президії Федерації. 

5.4. За поданням Президента може кооптувати нових членів Президії Федерації. 

5.5. Розглядає звіт Виконавчого директора. 

5.6. Розглядає звіт Ревізійної комісії (ревізора). 

5.7. Вносить зміни та доповнення в Статут. 

5.8. Розглядає різні питання життєдіяльності Федерації згідно до Статуту Федерації. 

 

VI. Позачергова конференція 

6.1. Позачергова Конференція може бути скликана за ініціативою більшості від 

кількісного складу Президії Федерації, на письмову вимогу не менше 2/3 від загальної 

кількості відокремлених підрозділів Федерації або на вимогу Президента Федерації. 

6.2. Конференція проводиться згідно із загальними правилами проведення 

Конференцій Федерації. 

6.3. Обирає Президента Федерації. 

6.4. Обирає членів Президії Федерації. 

6.5. Обирає Ревізійну комісію (ревізора). 

6.6. Розглядає звіт Виконавчого директора. 

6.7. Розглядає звіт Ревізійної комісії (ревізора). 

6.8. Вносить зміни та доповнення в Статут. 

6.9. Обирає Почесного Президента (президентів). 

6.10. Розглядає різні питання життєдіяльності Федерації згідно до Статуту Федерації. 

6.11.  

 

VII. Голосування та вибори 

7.1. При вирішенні питань кожен делегат має один голос. 

7.2. Голосування за довіреністю не допускається. 

7.3. Голосування має бути відкритим, якщо Конференція не прийме іншого 

рішення. 

7.4. Рішення Конференції приймаються простою більшістю присутніх делегатів. 

7.5. Пропозиція щодо ліквідації Федерації приймається кваліфікованою більшістю, 

яка становить 4/5 від загальної кількості обраних делегатів. 

7.6. За рівного розподілу голосів діючий Президент має вирішальний голос. 

7.7. При голосуванні кандидат вважається обраним на посаду, якщо його 

кандидатуру підтримала абсолютна більшість делегатів, тобто половина плюс один 

від зареєстрованих учасників Конференції. 

7.8. Якщо обрання у першому турі не відбулося, то проводиться другий тур. У ньому 

беруть участь два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні із 



своїми конкурентами. Кандидат, який набрав відносну більшість голосів делегатів 

оголошується переможцем. 

7.9. За рівного розподілу голосів між двома кандидатами у другому турі, 

проводиться додатковий третій тур. Якщо і в ньому голоси розподіляються нарівно, то 

переможець визначається шляхом жеребкування. 

7.10. Процедуру жеребкування визначає Головуючий на конференції.  

VIII. Кандидатура Президента 

8.1. Президентом Федерації може бути обрана будь-яка дієздатна особа. 

8.2. Кандидатура на посаду Президента має бути висунута одним із відокремлених 

підрозділів Федерації. 

8.3. Кандидат, який має бажання балотуватись на посаду Президента має написати 

заяву до Виконавчої дирекції Федерації в якій буде міститись суб’єкт його висування. 

Підтвердженням висування є протокол зборів відокремленого підрозділу про 

висунення кандидата на посаду Президента ФТУ.  

8.4. Заява кандидата має бути подана до Виконавчої дирекції за 45 днів до дати 

відкриття Конференції. 

8.5. Президент, у якого завершується термін повноважень може бути переобраним 

на цю посаду. 

8.6. Прізвища всіх кандидатів публікуються на офіційній інтернет-сторінці Федерації 

не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Конференції. 

IX. Вибори Голів відокремлених підрозділів 

9.1. При реєстрації відокремленого підрозділу у державних органах Президія 

Федерації на своєму засіданні визначає кого реєструють керівною особою підрозділу, 

тобто Головою. 

9.2. Протягом 6 місяців від моменту створення відокремленого підрозділу мають 

відбутися збори на яких індивідуальними членами Федерації, які закріплені за 

відповідним підрозділом обирається його Голова. 

9.3. Вибори голів відокремлених підрозділів призначаються Президією Федерації. 

9.4. Голова відокремленого підрозділу обирається на термін не більший ніж п’ять 

років. 

9.5. Голова відокремленого підрозділу, строк повноважень якого спливає, може 

бути переобраним на посаду. 

9.6. Головою відокремленого підрозділу має бути індивідуальний член Федерації, 

який не досяг віку 75 років. 

9.7. Оголошення про вибори Голови та Президії підрозділу публікуються на 

офіційному сайті Федерації не пізніше ніж за 45 днів до дати їх проведення. 

9.8. Кандидатури на посаду Голови підрозділу мають бути надіслані до Виконавчої 

дирекції Федерації за 30 днів до дати проведення виборів. 

9.9. Кандидатури на посаду Голови підрозділу публікуються на офіційному сайті 

Федерації не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення виборів. 

9.10. Місце та час проведення виборів оголошується на офіційному сайті Федерації 

за один тиждень до дати їх проведення. 

9.11. В виборах Голови відокремленого підрозділу у відповідній територіально-

адміністративній одиниці беруть участь індивідуальні члени Федерації, які віднесли 



себе до відповідного відокремленого підрозділу при заповненні анкети та внесені в 

офіційний реєстр індивідуальних членів Федерації на офіційному сайті Федерації. 

9.12. Кандидат на посаду голови вважається обраним, якщо за нього проголосувала 

проста більшість від присутніх на зборах індивідуальних членів Федерації. 

9.13. У виборах мають брати участь не менше трьох індивідуальних членів Федерації 

віднесених до відповідної адміністративно-територіальної одиниці. В такому разі вони 

визнаються Президією Федерації правочинними. 

9.14. Позачергові вибори Голови відокремленого підрозділу мають біти призначені 

Президією Федерації у разі якщо таку вимогу підтримали 2/3 індивідуальних членів 

віднесених до цього відокремленого підрозділу або за вимогою Президії Федерації. 

9.15. У разі неможливості виконання Головою відокремленого підрозділу своїх 

обов’язків, позачергові вибори мають бути скликані Президією Федерації протягом 60 

днів після відповідної письмової заяви Голови підрозділу. 

 

X. Інформування 

10.1. Все інформування членів Федерації, її відокремлених підрозділів, делегатів 

Конференцій, преси, спеціалістів та громадськості здійснюється через офіційний 

інтернет-сайт Федерації. Ніякі претензії щодо непоінформованості в зв’язку із 

неможливістю переглянути інформацію на сайті або із відсутністю персонального 

запрошення не приймаються. 


