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С Т А Т У Т 

Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Федерація тенісу України» (далі – 

Федерація) є всеукраїнською громадською незалежною організацією фізкультурно-

спортивної спрямованості, що створена на основі спільності інтересів громадян 

України  для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом. 

1.2. Федерація поширює свою діяльність на всю територію України, діє 

відповідно до Конституції, чинного законодавства України, ратифікованих нею 

міжнародних угод та цього Статуту. 

1.3. Федерація діє на засадах добровільності, спільності інтересів, 

рівноправності, взаємоповаги її членів, самоврядування, колективності  

керівництва, законності та інформаційної відкритості (гласності). 

Федерація керується принципами гуманізму, верховенства права, визнання 

пріоритету загальнодержавних цінностей, прав і свобод людини і громадянина. 

1.4. Федерація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, володіє 

відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків; 

печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, зразки яких 

затверджені Президією Федерації.  

1.5. Федерація діє із спеціальним статусом (національної спортивної 

федерації) з моменту прийняття відповідного рішення центральним органом 

виконавчої влади з фізичної культури і спорту. Федерація реалізує повноваження 

щодо розвитку тенісу, делеговані центральним органом виконавчої влади з 

фізичної культури і спорту, та має виключне право представляти даний вид спорту 

в міжнародних спортивних організаціях і на міжнародних спортивних змаганнях, а 

також виключне право на організацію та проведення офіційних міжнародних 

змагань на території України та національних змагань.   

1.6. Федерація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, 

підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а 

також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним 

зобов’язанням України. 

1.7. Федерація визнає мету і завдання Міжнародної тенісної федерації (ITF) та 

Європейської тенісної федерації (ТЕ), керується в своїй діяльності документами 

зазначених організацій та дотримується їх Статутів. 

Федерація є членом Міжнародної тенісної федерації (ITF) та Європейської 

тенісної федерації (ТЕ), будує свої відносини з цими організаціями на засадах 

взаємної поваги, повного визнання їхньої компетенції та юрисдикції. 

За необхідності Федерація визначає свої відносини з Міжнародною тенісною 

Федерацією (ITF) або Європейською тенісною федерацію (ТЕ) шляхом укладання 

відповідних двосторонніх договорів. 

1.8. Федерація не має на меті отримання прибутку, тобто є неприбутковою 

організацією. 

1.9. Офіційною мовою Федерації є українська мова. 
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Офіційні документи Федерації друкуються українською та/або англійською 

мовами. У разі розбіжностей при перекладах український варіант має переважну 

силу. 

1.10. Повна назва Федерації: 

- українською мовою – Всеукраїнська громадська організація «Федерація 

тенісу України»; 

- англійською мовою – All-Ukrainian non-governmental organization «Ukrainian 

Tennis Federation». 

1.11. Скорочена назва Федерації: 

- українською мовою – Федерація тенісу України (абревіатура – ФТУ); 

- англійською мовою – Ukrainian Tennis Federation (абревіатура – UTF). 

1.12. Місцезнаходження центральних статутних органів Федерації – місто 

Київ, вул. Фізкультури, 1. 

 

ІІ. Мета, завдання та форми діяльності 

 

2.1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку тенісу, 

пляжного тенісу та тенісу на візках в Україні, задоволення та захист законних 

соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, 

підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особистості, 

зміцненні здоров’я, формування здорового способу життя. 

2.2. Головними завданнями Федерації є: 

1) сприяння створенню умов для фізичного розвитку суспільства; 

2) залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної діяльності, підвищення майстерності спортсменів;  

3) сприяння реалізації державної політики щодо розвитку та популяризації 

тенісу, пляжного тенісу та тенісу на візках в Україні; 

4) участь у розробленні та виконанні програм розвитку тенісу, пляжного тенісу та 

тенісу на візках; 

5) сприяння реалізації проектів і програм державних органів, установ, 

організацій, інших об’єднань громадян, які відповідають меті і статутним 

завданням Федерації; 

6) розробка та впровадження фізкультурно-оздоровчих, спортивних комплексних 

і цільових програм Федерації; 

7) організація спортивних та інших заходів серед своїх членів; 

8) участь у підготовці професійних кадрів для цього виду спорту; 

9) сприяння розвитку та зміцненню міжнародних спортивних зв’язків. 

2.3. Для здійснення своїх статутних завдань Федерація в установленому 

законом порядку: 

1) створює відокремлені підрозділи відповідно до цього Статуту; 

2) забезпечує сприяння росту професійного рівня та масовості тенісу на основі 

консолідації та координації зусиль громадян, підприємств, установ і 

організацій, зацікавлених у розвитку цього виду спорту; 

3) бере участь у виробленні державної політики щодо розвитку та популяризації 

тенісу, пляжного тенісу та тенісу на візках, розробці та впровадженні 
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поточних і перспективних програм державних та інших органів, установ та 

організацій з питань розвитку тенісу; 

4) надає організаційну та методичну допомогу своїм відокремленим підрозділам, 

іншим фізкультурно-спортивним організаціям у роботі по залученню 

населення до занять тенісом; 

5) організує й проводить змагання, навчально-тренувальні збори, семінари та 

інші заходи серед своїх членів; сприяє  підготовці висококваліфікованих   

спортсменів, тренерів, арбітрів, успішному виступу українських спортсменів 

на міжнародних змаганнях з тенісу, пляжного тенісу та тенісу на візках, 

гідному представництву України у міжнародному спортивному 

співтоваристві; 

6) сприяє вдосконаленню системи підготовки молодих тенісистів та методології 

гри;  

7) здійснює міжнародне співробітництво та інтеграцію з питань розвитку тенісу, 

проведення в установленому порядку міжнародних спортивних заходів та 

змагань, забезпечення участі спортсменів – членів Федерації у міжнародних 

змаганнях; 

8) сприяє активній діяльності своїх членів у міжнародних та інших громадських 

організаціях спортивної спрямованості; 

9) подає до Міжнародної тенісної Федерації (ITF) та Європейської тенісної 

Федерації (ТЕ) рекомендації щодо участі в міжнародних змаганнях гравців, що 

є членами Федерації; 

10) сприяє зміцненню та вдосконаленню матеріально-технічної бази Федерації; 

11) надає методичну та практичну допомогу організаціям – членам Федерації; 

12) сприяє організації наукових досліджень, розробці інформаційного та 

агітаційного забезпечення з питань тенісу, пляжного тенісу та тенісу на візках, 

їх пропаганді засобами масової інформації, виданню методичних, довідково-

інформаційних, рекламних та інших матеріалів; 

13) сприяє організації навчально-методичної роботи, підготовці, підвищенню 

кваліфікації та атестації кадрів з тенісу, пляжного тенісу та тенісу на візках, 

організує й проводить заходи з цих питань серед своїх членів; 

14) організує роботу по забезпеченню сувенірною продукцією та нагородною 

атрибутикою з символікою Федерації; 

15) сприяє правовому і соціальному захисту спортсменів, тренерів, інших 

фахівців-членів Федерації; 

16) порушує клопотання перед центральним органом виконавчої влади з фізичної 

культури і спорту щодо надання Федерації спеціального статусу (національної 

спортивної федерації), делегування повноважень по розвитку тенісу в Україні, 

подає матеріали на присвоєння членам Федерації почесних та кваліфікаційних 

спортивних звань; 

17) сприяє та бере участь у розробці та впровадженні комплексних і цільових 

програм; вносить свої пропозиції до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; 

18) сприяє реалізації державних програм, які відповідають статутним завданням 

Федерації; 

19) сприяє розробці нормативних актів, їх прийняттю та реалізації; 
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20) виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та 

немайнові права; 

21) здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення 

госпрозрахункових установ, організацій зі статусом юридичної особи, 

засновує підприємства, засоби масової інформації; 

22) бере участь у поширенні матеріалів, створенні радіо -, телепередач і фільмів, 

що відповідають меті Федерації, може видавати власний друкований орган; 

23) інформує громадськість про свою діяльність; 

24) представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів 

Федерації у відносинах з органами Автономної Республіки Крим, 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма 

третіми особами; 

25) пропагує свої мету і завдання, розповсюджує інформацію про власну 

діяльність; проводить конференції, семінари, симпозіуми, «круглі столи», 

благодійні виставки; бере участь у подібних заходах, що проводяться іншими 

організаціями; 

26) налагоджує співробітництво з українськими та іноземними державними і 

громадськими організаціями, фондами, науковими установами, 

підприємствами та іншими суб’єктами господарської діяльності, органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування; 

27) здійснює заходи по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та 

інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів; 

28) одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх мети та завдань; 

29) здійснює міжнародні зв’язки у всіх формах, не заборонених чинним 

законодавством; 

30) ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, що 

займаються розвитком, пропагандою та популяризацією тенісу, пляжного 

тенісу та тенісу на візках, як видів спорту, надає допомогу в їх створенні; 

31) забезпечує дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики щодо всіх 

членів Федерації та тенісистів; 

32) контролює та забезпечує дотримання всіма членами Федерації Статуту, 

нормативних та регламентних документів Федерації, офіційних Правил гри, 

неухильне виконання директивних документів Міжнародної тенісної 

федерації (ITF) та Європейської тенісної федерації (ТЕ); 

33) впроваджує внутрішню систему атестації та ліцензування тенісних клубів, 

тренерів, гравців та інших фахівців з тенісу, пляжного тенісу та тенісу на 

візках; 

34) у разі укладення, забезпечує дотримання умов двостороннього договору між 

Федерацією та центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і 

спорту. 
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ІІІ. Членство у Федерації 

 

3.1. Федерація будується на засадах індивідуального членства. 

3.2. Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни,  

які досягли 14 років, визнають і дотримуються Статуту Федерації, сплачують 

вступні та членські внески, активно сприяють діяльності Федерації. 

3.3. Прийом індивідуальних членів здійснюється на підставі особистої 

письмової заяви відповідно до порядку, встановленого Положенням про членство у 

Федерації, затвердженого Президією Федерації. 

3.4. Членство у Федерації може бути припинене внаслідок: 

1) особистої письмової заяви до Президії Федерації; 

2) виключення з Федерації за: 

- дії, несумісні з її Статутом; 

- дії та рішення, що порушують законодавство України; 

- порушення статуту, регламенту Міжнародної тенісної федерації (ITF) та 

Європейської тенісної федерації (ТЕ); 

3) невиконання статутних обов’язків, рішень керівних органів Федерації та її 

відокремлених підрозділів; 

4) діяльності або бездіяльності, що дискредитує Федерацію чи наносить їй 

шкоди, призводить до підриву міжнародної, регіональної репутації тенісу, 

пляжного тенісу та тенісу на візках, авторитету та престижу Федерації; 

5) визнання особи недієздатною або обмеженою у дієздатності; 

6) смерті індивідуального члена.  

3.9. Членство у Федерації може бути призупинене за рішенням Президії чи 

Конференції Федерації. 

3.10. Порядок припинення членства встановлюється Положенням про 

членство у Федерації, затвердженим Президією Федерації.  

3.11. Федерація має почесне членство. Порядок набуття почесного членства 

встановлюється Положенням про членство у Федерації, затвердженим Президією 

Федерації. 

 

 

ІV. Права та обов’язки членів Федерації 

 

4.1. Права та обов’язки членів Федерації реалізуються в порядку, визначеному 

цим Статутом. 

4.2. Кожен член Федерації має право: 

1) брати безпосередню участь у діяльності Федерації; 

2) об’єднуватись разом з іншими членами Федерації та представляти 

відокремлений підрозділ Федерації; 

3) виходити із складу представників одного відокремленого підрозділу та 

входити до складу іншого за рішенням останнього; 

4) вільно викладати свої погляди і обговорювати будь-які питання 

життєдіяльності Федерації до ухвалення рішення статутними органами 

Федерації; 



 7 

5) балотуватися в будь-який виборний орган Федерації (громадяни, які не є 

членами Федерації не мають права балотуватися на будь-яку виборну посаду, 

в тому числі не можуть бути делегатами Конференції); 

6) отримувати інформацію із загальних питань діяльності Федерації; 

7) подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого органу Федерації. Усі 

органи і керівні особи Федерації та її організації зобов'язані розглянути 

пропозиції, заяви, апеляції членів Федерації не пізніше, ніж у місячний строк 

після їх отримання, на своєму найближчому засіданні і дати на них 

вмотивовану відповідь (на прохання заявника - письмову); 

8) брати участь в усіх обговореннях органами Федерації своєї діяльності або 

пропозицій, заяв, апеляцій; 

9) підтримувати Федерацію, захищати її честь, гідність, права та законні 

інтереси; 

10) вільно виходити із Федерації за власною письмовою заявою. 

4.3. Кожен член Федерації зобов’язаний: 

1) неухильно дотримуватись у своїй діяльності Статуту, нормативних та 

регламентних документів Федерації, статутів Міжнародної тенісної федерації 

(ITF) та Європейської тенісної федерації (ТЕ), рішень їхніх органів, офіційних 

Правил гри; 

2) дбати про зміцнення авторитету Федерації, дотримуватися дисципліни, норм 

моралі та ділової конструктивної критики; 

3) виконувати рішення органів Федерації, прийняті в межах їхньої компетенції; 

4) брати участь у роботі відокремленого підрозділу Федерації; 

5) сплачувати вступні та членські внески; 

6) постійно сприяти реалізації мети і завдань Федерації; 

7) дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих 

питань, передбачених регламентними документами Федерації, Міжнародної 

тенісної федерації (ITF) та Європейської тенісної федерації (ТЕ).  

 

V. Організаційний устрій Федерації 

 

5.1. Федерація самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та 

методи діяльності, керуючись цим Статутом, відповідно до чинного законодавства. 

5.2. Основою Федерації є її індивідуальні члени. 

5.3 Президія Федерації утворює відокремлені підрозділи діяльність яких 

поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

Відокремлені підрозділи не можуть мати статусу юридичної особи. 

Відомості про відокремлені підрозділи Федерації подаються до 

уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Федерації. 

5.4. Відокремленими підрозділами Федерації є її підрозділи в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 

5.5. Відокремлені підрозділи Федерації утворюються Президією Федерації та 

у своїй діяльності керуються цим Статутом. 

Порядок організації діяльності відокремлених підрозділів Федерації 

встановлюється Положенням про відокремлені підрозділи Федерації, 

затвердженим Президією Федерації. 
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5.6. Органами управління відокремленого підрозділу Федерації є загальні 

збори, президія; контрольним органом – ревізор; керівною особою – голова 

відокремленого підрозділу. 

Органи управління, контрольні органи та голова відокремленого підрозділу 

діють в межах повноважень, встановлених Положенням про відокремлені 

підрозділи Федерації, затвердженим Президією Федерації. 

 

VI. Органи управління Федерації 

 

6.1. Органами управління Федерації є: Конференція, Президія Федерації. 

Керівною особою Федерації є її Президент. Органи управління та Президент 

Федерації можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Федерації, 

віднесених до їх компетенції. 

6.2. Конференція Федерації. 
6.2.1. Конференція Федерації є її вищим органом управління.  

Звітно-виборча Конференція скликається Президією Федерації не рідше 

одного разу на п’ять років. 

Щорічна Конференція скликається Президією Федерації щороку. 

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 або на вимогу Президента Федерації. 

У цих випадках Президія Федерації зобов’язана прийняти рішення не пізніше, ніж 

через місяць після отримання відповідних документів. 

Порядок підготовки і проведення звітно-виборчої, щорічної та позачергової 

Конференції Федерації та інших зборів та засідань встановлюється Процедурним 

регламентом Федерації, що затверджується Конференцією Федерації. 

6.2.2. Делегати Конференції обираються на зборах відокремлених підрозділів 

Федерації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 

відповідно до норм представництва, встановлених Президією Федерації на підставі 

Процедурного регламенту Федерації. 

Члени Президії Федерації автоматично є делегатами звітно-виборчої, щорічної 

та позачергової Конференції Федерації. 

Делегатами Конференції Федерації можуть бути лише індивідуальні члени 

Федерації.  

6.2.3. Конференція має кворум, якщо для участі в ній зареєструвалася проста 

більшість, тобто половина плюс один делегат, від загальної кількості делегатів 

встановленої Президією. 

6.2.4. Конференція: 

1) визначає загальні принципи, напрями, стратегію і тактику діяльності 

Федерації; приймає рішення, заяви, звернення та резолюції; 

2) затверджує Статут Федерації та Процедурний регламент, вносить до них 

зміни; 

3) обирає Президента Федерації на звітно-виборчій або позачерговій конференції; 

4) за поданням Президента Федерації: обирає Почесного президента (почесних 

президентів) Федерації; 
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5) визначає чисельний склад членів Президії, які обираються безпосередньо 

Конференцією, та обирає їх на термін не більший, ніж п’ять років; 

6) визначає чисельний склад та обирає членів Ревізійної комісії або ревізора 

Федерації на термін, не більший, ніж п’ять років; 

7) заслуховує звіти та оцінює роботу Президії Федерації; 

8) заслуховує та затверджує звіти Ревізійної комісії (ревізора) Федерації; 

9) делегує Президії повноваження по господарському управлінню коштами та 

майном Федерації; 

10) щорічно затверджує кошторис доходів та видатків Федерації; 

11) розглядає апеляції на рішення органів управління, посадових осіб Федерації та 

її відокремлених підрозділів, Ревізійної комісії (ревізора) Федерації, ревізійних 

комісій (ревізорів) відокремлених підрозділів; 

12) приймає рішення про вступ до всеукраїнських, міжнародних та інших 

об’єднань та вихід з них; 

13) може приймати рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів 

Федерації; 

14) може приймати рішення про реорганізацію Федерації; 

15) може приймати рішення про ліквідацію Федерації. За таке рішення має 

проголосувати 4/5 від загальної кількості обраних делегатів. В разі прийняття 

такого рішення, визначає чисельність Ліквідаційної комісії та обирає її членів. 

6.2.5. Усі посадові особи Федерації обираються Конференцією на термін не 

більший, ніж п’ять років. Строк повноважень посадових осіб, обраних 

Конференцією, закінчується з моменту обрання нових осіб на виборні посади. 

6.2.6. Члени статутних органів та посадові особи Федерації можуть бути 

переобраними на новий термін. Не може бути обраною чи переобраною до 

статутних органів управління або на статутну посаду особа, яка досягла віку 75 

років. За виключенням Почесного президента. 

6.2.7. Рішення про виключення з Федерації, про припинення діяльності 

відокремлених підрозділів, про внесення змін до Статуту Федерації приймаються 

простою більшістю від кількості делегатів, зареєстрованих на Конференції. 

Рішення про припинення діяльності Федерації приймається кваліфікованою 

більшістю, не меншою, ніж 4/5 від загальної кількості обраних делегатів.  

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості 

делегатів, зареєстрованих на Конференції, крім тих випадків, коли Конференція 

визначить іншу процедуру. 

Процедура голосування визначається Конференцією. 

6.2.8. Рішення Конференції набувають силу з моменту прийняття, якщо не 

передбачено інше та є обов’язковими для статутних органів Федерації, її посадових 

осіб, відокремлених підрозділів та індивідуальних членів. 

6.3. Президія Федерації. 

6.3.1. Президія Федерації є постійно діючим органом управління Федерації, 

що спрямовує її роботу у період між Конференціями. До її складу входять 

Президент та члени Президії Федерації, які були обрані конференцією. Також до 

складу Президії Федерації входять Голова Тренерської ради та Виконавчий 

директор (за посадами). 
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6.3.2. Засідання Президії скликаються Президентом Федерації в міру 

необхідності, але не рідше чотирьох разів на рік і мають кворум, якщо на них 

присутня проста більшість членів Президії раніше обраних Конференцію, тобто 

половина плюс один член Президії. Під час засідань члени Президії можуть 

перебувати на селекторному зв'язку. На вимогу 2/3 від загальної кількості обраних 

членів Президії, Президент Федерації зобов’язаний скликати засідання Президії 

протягом двох тижнів від дати такої вимоги. 

У засіданнях Президії Федерації можуть брати участь з дорадчим голосом 

Почесний президент (почесні президенти), члени Ревізійної комісії (ревізор), 

голова Суддівської колегії. 

6.3.3. Головуючим на засіданнях Президії є Президент. У виняткових 

випадках Президент може делегувати це право одному із членів Президії або 

Виконавчому директору. 

6.3.4. Рішення Президії приймаються на її засіданнях і є правочинними, якщо 

за них проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на 

засіданні членів Президії Федерації. 

Рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів приймаються 

виключно кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від кількості присутніх 

на засіданні членів Президії Федерації. 

За рівного розподілу голосів, головуючий на засіданні має вирішальний голос. 

Процедура голосування визначається Президією Федерації. 

6.3.4. Права та обов’язки Президії Федерації: 

1) має право приймати рішення з усіх питань, що не належать до виключної 

компетенції Конференції; 

2) приймає рішення з усіх питань, не визначених чи не врегульованих цим 

Статутом; 

3) розробляє та реалізує заходи, спрямовані на виконання рішень Конференції 

Федерації; 

4) виробляє стратегію і тактику діяльності Федерації; 

5) затверджує перспективний та календарний план роботи Федерації; 

6) може приймати рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів 

Федерації, координує їхню роботу; 

7) у виняткових випадках – для приведення Статуту у відповідність з чинним 

законодавством – вносить до нього зміни з обов’язковим затвердженням їх 

наступною Конференцією; 

8) може кооптувати до свого складу нових членів, але не більше 1/5 від 

чисельного складу Президії, з обов’язковим затвердженням такого рішення 

наступною Конференцією; 

9) може відстороняти від виконання своїх обов’язків не більше 1/5 від чисельного 

складу Президії, за виключенням Президента, з обов’язковим затвердженням 

такого рішення наступною конференцією; 

10) організує підготовку та проведення масових, оздоровчих, спортивних, 

навчально-тренувальних та інших заходів; 

11) порушує клопотання щодо укладання договору з центральним органом 

виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо надання Федерації 
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спеціального статусу (національної спортивної федерації) та делегування їй 

відповідних повноважень, погоджує чи затверджує проект такого договору; 

12) заслуховує звіти Виконавчого директора Федерації; 

13) розглядає питання та приймає рішення щодо призначення та звільнення з 

посад головного та старших тренерів збірних команд, затверджує календарні 

плани спортивних та навчально-тренувальних заходів Федерації; 

14) розглядає звернення, заяви, апеляції, приймає рішення щодо них;  

15) може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі органи 

Федерації, визначає їхню компетенцію та затверджує положення про них, 

структуру, призначає та звільняє їхніх керівників. Визначає склад 

консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників); 

16) створює комітети, ради, колегії тощо з основних напрямків діяльності 

Федерації, затверджує положення про них, затверджує їх керівників, 

спрямовує їхню роботу; 

17) скликає та організує конференції Федерації. Встановлює норми 

представництва для підрозділів Федерації в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі; 

18) здійснює керівництво діяльністю відокремлених підрозділів, підприємств, 

установ та організацій Федерації; 

19) може відмінити рішення Президента, віце-президентів Федерації та керівних 

осіб організацій Федерації; 

20) у разі припинення повноважень Президента Федерації покладає виконання 

його обов’язків на одного із членів Президії Федерації до наступної 

Конференції Федерації; 

21) організує добір, підготовку і перепідготовку фахівців - членів Федерації; 

22) рекомендує кандидатури для обрання головами відокремлених підрозділів, 

затверджує рішення зборів (конференцій) про їх обрання; 

23) у виняткових випадках має право звільнити голову відокремленого підрозділу; 

24) затверджує положення, регламенти, інструкції та інші документи Федерації, 

які носять нормативний характер; 

25) приймає рішення щодо заснування чи ліквідації підприємств, установ, 

організацій, засобів масової інформації, призначає та звільняє їх керівників; 

26) відповідно до рішення Конференції реалізує повноваження по господарському 

управлінню майном та коштами Федерації; визначає матеріально-

відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів; 

27) забезпечує фінансово-господарську діяльність Федерації; 

28) розглядає питання про використання коштів Федерації, затверджує річний 

фінансовий звіт, кошторис доходів і видатків, контролює їх виконання; 

29) затверджує непередбачені витрати та зміни до кошторису доходів та видатків 

Федерації; 

30) затверджує зразки печатки, штампів, бланків, символіку Федерації; 

31) визначає розміри, порядок сплати вступних, членських та інших внесків; 

32) може делегувати частину своїх повноважень Президенту Федерації; 

33) вирішує інші питання діяльності Федерації відповідно до статутних завдань. 
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6.3.5. Рішення Президії можуть бути оскаржені членами Федерації або її 

відокремленими підрозділами протягом 30 днів до Ревізійної комісії (ревізора) 

Федерації або до наступної Конференції Федерації. 

6.4. Президент, Віце-президенти, Почесний президент (почесні президенти) 

Федерації. 

6.4.1. У період між конференціями та засіданнями Президії поточною 

діяльністю Федерації керує її Президент, який є вищою керівною особою 

Федерації. Президентом Федерації може стати будь-яка дієздатна людина. 

6.4.2. Президент Федерації: 

1) особисто керує діяльністю Федерації, забезпечує її незалежність, права і 

свободи її членів, є гарантом дотримання Статуту и чинного законодавства;  

2) без довіреності представляє Федерацію у всіх зовнішніх стосунках; 

3) робить заяви від імені Федерації; має право підпису документів від імені 

Федерації; 

4) створює виконавчий орган Федерації – Виконавчу дирекцію та затверджує її 

структуру; 

5) головує на засіданнях Президії; 

6) призначає та звільняє Виконавчого директора; 

7) має право підпису фінансових та інших документів Федерації; 

8) ініціює скликання конференцій, скликає засідання Президії, контролює 

підготовку засідань, головує на них; 

9) здійснює загальний контроль над роботою Виконавчої дирекції, комітетів, рад, 

колегій тощо з основних напрямків діяльності Федерації, інших виконавчих, 

робочих та консультативно-дорадчих органів Федерації;  

10) здійснює контроль за оперативним управлінням майном та коштами 

Федерації; 

11) пропонує Конференції кандидатури для обрання Почесним президентом 

(почесними президентами), членами Президії Федерації; 

12) затверджує штатний розклад Виконавчої дирекції, робочих та консультативно-

дорадчих органів Федерації, положення про їхні структурні підрозділи, 

посадові інструкції штатних працівників;  

13) у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження; 

14) розподіляє обов’язки між посадовими особами (крім голови Ревізійної комісії 

чи ревізора) Федерації; 

15) порушує клопотання, за згодою Президії, щодо нагородження видатних 

спортсменів, тренерів, інших фахівців з тенісу – членів Федерації державними, 

відомчими нагородами, присвоєння їм кваліфікаційних та почесних звань; 

16) може делегувати частину своїх повноважень Виконавчому директору. 

6.4.3. У разі відсутності Президента Федерації чи неможливості виконання 

ним своїх обов’язків, реалізацію його повноважень Президія Федерації покладає на 

одного із членів Президії та має провести Позачергову конференцію у термін не 

пізніше 6 місяців від моменту унеможливлювання Президентом виконувати свої 

обов’язки. 

6.4.4. Віце-президенти Федерації, це особи, які були обрані Конференцією 

членами Президії та яким Президентом Федерації був наданий статус віце-

президента. 
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6.4.5. Віце-президенти Федерації та члени Президії беруть участь в 

управлінні Федерацією згідно з розподілом обов’язків, затвердженим Президентом 

Федерації, виконують його доручення.  

6.4.6. Почесний президент (почесні президенти) Федерації представляють її 

інтереси в зовнішніх стосунках з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, іншими об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, 

організаціями. 

VII. Контрольні та виконавчі органи Федерації 

 

7.1. Контрольним органом Федерації є її Ревізійна комісія (ревізор), склад якої 

обирається Конференцією на термін не більший, ніж п’ять років.  

7.2. Ревізійна комісія (ревізор): 

1) визначає власну структуру; 

2) здійснює контроль за дотриманням Статуту Федерації, її статутною 

діяльністю; 

3) поновлює членство у Федерації осіб, необґрунтовано виключених з нього;  

4) розглядає заяви про порушення членами Федерації, її органами та посадовими 

особами, осередками або їх керівними органами чи посадовими особами норм 

Статуту Федерації та вносить пропозиції з цього приводу відповідним 

керівним органам Федерації; 

5) розглядає внутрішні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо 

них; 

6) перевіряє виконання бюджету керівними, виконавчими та іншими органами 

Федерації; 

7) проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Федерації, її осередків 

та утворених нею підприємств, організацій, установ; 

8) координує діяльність ревізійних комісій (ревізорів) відокремлених підрозділів; 

9) звітує перед Конференцією про результати своєї діяльності. 

7.3. У разі обрання Конференцією Федерації Ревізійної комісії, керівництво 

нею здійснює її Голова, який обирається Конференцією на термін не більший, ніж 

п’ять років. 

7.4. Ревізійна комісія Федерації розробляє порядок своєї діяльності і здійснює 

свої функції згідно із ним. 

7.5. Члени Ревізійної комісії (ревізор) можуть бути виключені із неї тільки за 

рішенням Конференції. 

7.6. Виконавчим органом Федерації є Виконавча дирекція Федерації, 

очолювана Виконавчим директором, який призначається та звільняється 

Президентом Федерації. 

7.7. Виконавчий директор Федерації: 

1) призначається та звільняється з посади Президентом; 

2) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Виконавчої дирекції, 

згідно штатного розкладу затвердженого Президентом; 

3) підзвітний Президенту та Президії, забезпечує виконання рішень органів 

управління Федерації та веде поточні справи; 
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4) без довіреності представляє Федерацію у міжнародних організаціях, у 

органах державної влади України та зарубіжжя, громадських об’єднаннях та у 

стосунках із юридичними особами будь-яких форм власності; 

5) здійснює керівництво Виконавчою дирекцією, має право підпису 

фінансових документів Федерації; 

6) укладає від імені Федерації контракти, угоди, відкриває банківські рахунки, 

видає довіреності; 

7) оперативно управляє коштами та майном Федерації; 

8) видає накази, повідомлення, розпорядження, інструкції та інші обов’язкові 

для виконання документи щодо життєдіяльності Федерації; 

9) за посадою входить до Президії Федерації.   

7.8. Виконавчий директор Федерації може бути усунений від виконання своїх 

повноважень Президією Федерації за дії, несумісні зі Статутом. 

Працівники Виконавчої дирекції приймаються і звільняються з роботи 

Виконавчим директором Федерації згідно із вимогами КЗпП України та діючого 

законодавства. 

7.9. Виконавчі органи відокремлених підрозділів Федерації утворюються за 

рішенням президії відокремленого підрозділу відповідного рівня. 

 

VIII. Правовий статус, майно та кошти Федерації 

 

8.1. Відокремлені підрозділи Федерації легалізуються відповідно до чинного 

законодавства. Вони керуються цим Статутом. Реєструються за 

місцезнаходженням Федерації та не є юридичними особами. 

8.2. Федерація має у своїй власності майно та кошти, а також рахунки в 

банківських установах. 

Федерація може набувати права власності на майно та кошти, передані 

членами Федерації або державою в установленому порядку, набуті від вступних, 

цільових та членських внесків, пожертвувані громадянами, підприємствами, 

установами, організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів; 

на майно і кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної 

діяльності створених Федерацією госпрозрахункових установ та організацій, 

заснованих підприємств. 

Федерація є неприбутковою організацією. 

8.3. Федерація, як неприбуткова, формує майно та кошти відповідно до вимог 

чинного законодавства України: 

8.4. У власності Федерації можуть бути будівлі, приміщення, споруди, 

житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, 

грошові кошти, акції, облігації, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для 

матеріального забезпечення статутної діяльності Федерації, не вилучене з 

цивільного обігу і не обмежене у використанні. 

8.5. Майно та кошти Федерації використовуються на: 

1) фінансування розробки та впровадження фізкультурно-оздоровчих, 

спортивних та інших програм і проектів Федерації, аналогічних програм і 

проектів державних органів та інших об’єднань громадян; 
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2) організацію та проведення спортивних змагань, участь членів Федерації у 

міжнародних та національних спортивних змаганнях; 

3) організацію та проведення фестивалів, конкурсів, зустрічей, конференцій і 

зборів, симпозіумів, «круглих столів», лекцій, семінарів та інших заходів, 

участь у подібних заходах, що проводяться державними органами та іншими 

об’єднаннями громадян; 

4) благодійну діяльність; 

5) виготовлення агітаційно-пропагандистських матеріалів, нагородної та 

сувенірної атрибутики Федерації, створення радіо -, телепередач і фільмів; 

6) придбання ефірного часу на радіо і телебаченні, розміщення матеріалів 

Федерації в інших електронних та друкованих засобах масової інформації; 

7) оренду та придбання службових, виробничих, спортивних та інших 

приміщень, майданчиків, а також на їхнє утримання; 

8) придбання для потреб Федерації матеріалів, інвентарю, обладнання, 

екіпіровки, майна; 

9) оплату праці штатних працівників Федерації; 

10) іншу, не заборонену чинним законодавством, діяльність Федерації відповідно 

до її мети і завдань. 

8.6. Федерація самостійно і незалежно здійснює право володіння, 

користування та розпорядження належним йому майном через керівні органи 

Федерації. 

8.7. Майно та кошти Федерації, в тому числі доходи від господарської та іншої 

комерційної діяльності, не можуть перерозподілятися між її членами і 

використовуються лише для виконання статутних завдань. 

8.8. Федерація несе самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою 

діяльність і не несе відповідальності за зобов'язання будь-яких інших юридичних 

осіб. 

8.9. Федерація формує і виконує власний бюджет. 

Веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, 

реєструються в органах Державної податкової адміністрації, інших державних 

органах та установах відповідно до чинного законодавства, вносить до бюджету 

платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством. 

8.11. Члени Федерації сплачують членські внески. Періодичність, розмір та 

порядок сплати членських внесків встановлюється рішенням Президії Федерації. 

8.12. Кошти, отримані від членських внесків, розподіляються згідно рішень 

Президії Федерації. 

 

ІХ. Припинення діяльності Федерації або її відокремлених підрозділів 

 

9.1. Діяльність будь-якого відокремленого підрозділу Федерації припиняється, 

якщо в його складі залишилося менше двох членів.  

Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинена шляхом його 

ліквідації або реорганізації за рішенням зборів підрозділу з наступним її 

затвердженням рішенням Конференції або Президії Федерації. 

9.2. Діяльність Федерації може бути припинена шляхом її ліквідації або 

реорганізації за рішенням Конференції в порядку, визначеному цим Статутом.  
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Ліквідація Федерації може бути здійснена за рішенням судових органів у 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 

9.3. Якщо рішення про припинення діяльності Федерації прийняте 

Конференцією, всі питання про використання майна та коштів Федерації 

вирішуються Конференцією та обраною нею Ліквідаційною комісією відповідно до 

чинного законодавства України та цього Статуту. 

9.4. Якщо рішення про ліквідацію Федерації прийняте в судовому порядку, всі 

майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її ліквідацією, вирішуються в межах 

чинного законодавства відповідно до рішення суду. 

9.5. Рішення про реорганізацію Федерації приймається Конференцією у 

порядку, визначеному цим Статутом. Усі майнові, фінансові та інші питання, 

пов’язані з реорганізацією Федерації, вирішуються Конференцією. 

9.6. Після прийняття Конференцією рішення про припинення діяльності 

Федерації припиняється діяльність усіх її підрозділів. 

9.7. Майно та кошти Федерації після її ліквідації мають бути передані іншій 

неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. 

9.8. Рішення про ліквідацію Федерації публікується в періодичній пресі. 

 

X. Порядок внесення змін до Статуту Федерації 

 

10.1. Зміни до Статуту Федерації затверджуються Конференцією Федерації. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від 

кількості делегатів, зареєстрованих на Конференції. 

10.2. Зміни до Статуту Федерації підлягають обов’язковій державній реєстрації 

у встановленому законодавством порядку. 


