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Загальні положення

1. «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНСЬКА
АСОЦІАЦІЯ РЕГБІ» є громадським об’єднанням спортивної спрямованості, яка
об’єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в
Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів, для досягнення мети
та реалізації завдань, передбачених цим Статутом.

2. Громадська організація «Всеукраїнська студентська асоціація регбі»,
(далі – ВСАР) створена громадянами України на установчих зборах засновників ,
протокол від 22 лютого 2013 року № 1, статус Всеукраїнського громадського
об’єднання надано рішенням конференції від 14 квітня 2013 р., протокол № 2.

3. Повне найменування: «Громадська організація «Всеукраїнська
студентська асоціація регбі»; скорочене найменування: «ВСАР».

4. ВСАР набуває статусу юридичної особи з дня її реєстрації в
установленому порядку.

5. ВСАР не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, держава не
відповідає за зобов’язаннями ВСАР. Засновники та учасники не несуть
відповідальності за зобов’язаннями ВСАР, а ВСАР не несе відповідальності за
зобов’язаннями засновників.

6. ВСАР, відповідно до Конституції України, законодавства у сфері
фізичної культури та спорту і цього статуту створена та діє на принципах
добровільності, рівноправності членів, самоврядування, законності та гласності.

7. ВСАР може мати власну символіку, що затверджується Президією ВСАР,
яка реєструється в установленому порядку.

Мета (цілі) та напрями діяльності.

8. Метою (цілями) створення та діяльності ВСАР є організація та
об'єднання зусиль її членів для сприяння  та популяризації студентського регбі в
Україні, задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, спортивних та
інших спільних та особистих інтересів членів ВСАР.

- сприяння популяризації регбі серед студентів та молоді в України;
- сприяння формування здорового способу життя, всебічному та

гармонійному розвитку особистості;
- сприяння поширенню у студентському середовищі високої моралі, ідеалів

гуманізму та милосердя;
- протистояння расовій дискримінації, насильству, негативним звичкам.
9. Для досягнення цілей та виконання поставлених завдань ВСАР :
- організує та проводить в межах компетенції серед своїх членів змагання з

регбі;
- встановлює та розвиває зв’язки з аналогічними міжнародними

організаціями;
- виступає засновником засобів масової інформації, юридичних осіб для

комерційної діяльності (господарських товариств), благодійних фондів;
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- захищає інтереси членів ВСАР у відносинах з органами державної влади,
посадовими особами, іншим и громадськими організаціями;

- надає правову, методичну та фінансову допомогу та підтримку членам
ВСАР, ветеранам спорту, іншим спортсменам, громадським спортивним
об’єднанням;

- вносить пропозиції до органів виконавчої влади пропозиції з питань
розвитку регбі серед студентів.

10. ВСАР та кожний її член визнає цілі та завдання Міжнародного союзу
регбі, Європейського союзу регбі, Федерації регбі України, FISU, EUSARUGBY та
СССУ з питань розвитку регбі.

11. ВСАР взаємодіє з Федерацією регбі України та іншими громадськими
об’єднаннями як учасник, або  на підставі договорів.

12. ВСАР взаємодіє з СССУ на підставі договору про взаємодію і являється
її членом СССУ.

Членство у ВСАР, права та обов’язки членів

13. Членами ВСАР можуть бути лише фізичні особи, які досягли 18 років,
визнають мету, цілі та завдання ВСАР, бажають дотримуватися статуту,
сприятимуть її діяльності, а також сплачують членські внески.

14. Для вступу до членів ВСАР особа, яка виявила таке бажання повинна
подати письмову заяву довільної форми керівному органу ВСАР чи до
відокремленого підрозділу.

15. Вихід із члені ВСАР здійснюється за власним бажанням або за
рішенням керівних органів ВСАР або загальних зборів відокремленого підрозділу.

16. Член ВСАР зобов’язані:
- приймати активну участь у реалізації завдань ВСАР, своєчасно та

якісно виконувати прийняті рішення;
- виконувати  Статут та рішення органів управління ВСАР;
- сприяти здійсненню заходів, які проводить ВСАР;
- своєчасно сплачувати членські внески;
- зберігати від розголошення конфіденційну інформацію щодо

діяльності ВСАР, яка стала їм відома;
- пропагувати розвиток регбі в Україні та здоровий спосіб життя молоді

подавати особистий приклад.
17. Член ВСАР має право:
- обиратися та бути обраним до керівних органів ВСАР;
- приймати участь в управлінні справами ВСАР;
- отримувати будь-яку інформацію про діяльність ВСАР, плани роботи,

результати проведених заходів;
18. За порушення цього Статуту до члена ВСАР можуть бути застосовані

заходи впливу як попередження та виключення з членів ВСАР.
19. Виключення з членів ВСАР здійснюється за рішенням Президії та/або за

рішенням загальних зборів відокремленого підрозділу, - за недотримання  статуту
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ВСАР та рішень його керівних органів, вчинення протиправного вчинку,
несумісного із цілями та завданнями діяльності ВСАР або систематичною
несплатою (тричі на рік) членських внесків. Пропозиції щодо виключення з членів
ВСАР може подати будь-який член об’єднання чи її керівний орган.

Керівні органи, порядок формування та зміни складу,
їх повноваження  та  термін обрання

20. Керівними органами ВСАР є: Конференція членів ВСАР, Президент,
Президія, Ревізійна комісія, а у  територіальному підрозділі – його голова та
загальні збори. Голова територіального підрозділу обирається його загальними
зборами.

21. Вищим колегіальним керівним органом ВСАР є Конференція її членів .
Звітно - виборча Конференція ВСАР проводиться один раз на 4 роки. Час та

місце проведення, норми представництва від територіального підрозділу і порядок
обрання делегатів встановлюється Президією ВСАР за 45 днів до призначеної дати.

22. Позачергова Конференції скликається за ініціативою Президії,
Президента, Ревізійної комісії або за вимогою не менше третини територіальних
підрозділів.

23. Не менше, ніж за 10 днів до дня проведення Конференції кожний член
ВСАР має право ознайомитися з документами щодо порядку денного Конференції.

24. Конференція є правомочною приймати рішення у разі присутності не
менше двох третин делегатів.

Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало
більше, ніж половина присутніх делегатів.

25. До виключної  компетенції конференції належить:
- розгляд та затвердження статуту, внесення змін та доповнень до

нього;
- визначення головних напрямів діяльності, затвердження планів, звітів

президента, виконкому та ревізійної комісії про їх виконання;
- вибори президента, членів Президії та ревізійної комісії терміном на

4 роки;
- вирішення питань щодо припинення;
- вирішення питань щодо розпорядження майном;
- прийняття рішення про заснування юридичних осіб, участь та умови

участі у господарських товариствах, спілках та інших юридичних осіб.
26. На Конференцію можуть бути винесені будь-які інші питання за

пропозицією Президента, 2/3 членів Президії, Ревізійної комісії та не менше як 10
членів ВСАР.

Рішення Конференції може бути оскаржено до суду у встановленому
законом порядку та в установлений строк.

27. Для забезпечення права членів ВСАР та інших осіб на оскарження
незаконних рішень,  виконавчі органи ВСАР та їх посадові особи зобов’язані
надати копії оскаржуваних рішень та необхідну інформацію.
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28. В період між Конференціями керівним органом ВСАР є Президія, склад
якої обирається Конференцією на 4 роки.

Президія, її склад, повноваження.

29. Президія є колегіальним виконавчим органом, який діє у період між
Конференціями.

30.  Кількісний склад визначається на Конференції і обирається із членів
ВСАР за пропозицією Президента строком на 4 роки. Президію очолює Президент.

31. До складу  Президії входять:
- Президент, Перший віце-президент та віце-президент(ти);
- члени в кількості, яка визначається Конференцією.

32. До повноважень Президії:
- керує діяльністю у період між Конференціями;
- скликає Конференцію, здійснює підготовку та її проведення,

попередньо розглядає перелік питань, які виносяться на обговорення Конференції;
- здійснює господарське управління майном та коштами;
- створює постійні комісії, секції, групи для виконання Статутних

завдань, затверджує положення про них;
- затверджує положення про відокремлені підрозділи, Ревізійну комісію

ВСАР;
- готує положення щодо членства ВСАР;
- затверджує бюджет, кошторис витрат, план-календар, регламенти

змагань;
- приймає рішення щодо прийняття в члени ВСАР;
- встановлює розміри вступних та членських внесків;
- розглядає скарги про виключення з членів ВСАР;
- приймає рішення про створення підприємств та організацій для

виконання статутних завдань ВСАР, затверджує їх статутні документи, надає
повноваження на їх підписання від імені ВСАР;

- розглядає інші питання, що випливають із цього Статуту, за винятком
тих, які віднесені до виключної компетенції Конференції.

33. Засідання Президії проводяться за необхідності, але не менше одного
разу на три місяці.

34. Скликання засідань Президії здійснюється Президентом, на вимогу 2/3
членів Президії або на вимогу Ревізійної комісії.

35. Президія має право приймати рішення, у разі присутності на його
засіданні 2/3 членів, враховуючи Президента або за його відсутності – Першого
віце-президента.

36. Президія не розглядає будь - які конфлікти між членами ВСАР, якщо
вони не відносяться до питань статутної діяльності ВСАР.

37. Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів. При рівній
кількості голосів приймається  рішення, за яке проголосував Президент.
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38. Рішення Президії підписує Президент і воно набирає чинності у день
його винесення, якщо інша дата не визначена Президією.

Президія про свою роботу звітує щорічно  перед Конференцією, що
скликається після закінчення календарного року. Звіт доводить до відома членів
ВСАР Президент.

39. На засіданні Президії ведеться офіційний протокол. Протокол надається
в 5-ти денний термін членам Президії. Рішення Президії є обов’язковим для членів
ВСАР.

40. Рішення Президії, що порушують права та законні інтереси членів
Президії, членів ВСАР, Ревізійної комісії чи третіх осіб підлягають оскарженню до
суду в установленому порядку.

Президент

41. Вищою посадовою особою ВСАР є Президент, який обирається
Конференцією членів ВСАР терміном на 4 роки.

42. Перше призначення Президента здійснюється  засновниками на 4 роки.
43. Президент підзвітний виключно Конференції ВСАР.
44. Кандидатура на обрання Президентом ВСАР вноситься на Конференцію

будь-яким членом ВСАР і надсилається до Президії за 45 днів до дати проведення
Конференції.

45. Кількість термінів перебування особи на посаді Президента не
обмежена.

46. Президент ВСАР:
- здійснює загальне керівництво ВСАР, у період між засіданнями

Виконкому ВСАР,
- діє без довіреності представляє ВСАР у взаємовідносинах з державними

органами, громадськими організаціями та їх посадовими особами, з українськими
та міжнародними (неурядовими) організаціями.

- має право першого підпису фінансових та інших документів,
- скликає та керує роботою Президії, головує на її засіданнях, визначає

періодичність його скликання;
- може виконувати інші повноваження, якщо такі повноваження не

належать за статутом іншим керівним органам.
47. Президент може бути звільнений від виконання своїх обов’язків: за

власним бажанням, у зв’язку із смертю, за рішенням Президії, яке має бути
винесене для остаточного рішення на позачергову Конференцію членів.

48. У разі відсутності Президента його функції виконує Перший Віце-
президент (з правом підпису фінансових документів).

49. Рішення Президента, Першого Віце - президента та Президії, які
порушують права членів ВСАР можуть бути оскаржені до чергової Конференції, до
Президії або до суду в установленому порядку.

50. Письмові скарги на рішення, дії чи бездіяльність Президента ВСАР,
Першого Віце – президента чи інших посадових осіб Президії розглядаються на
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черговому засіданні Президії, за наслідками розгляду скарги виноситься  рішення
та надається письмова відповідь скаржнику.

51. Відповідь заявнику не може бути підписана посадовою особою, дії  чи
бездіяльність якої оскаржуються.

Ревізійна комісія

52. Ревізійна комісія ВСАР у кількості 3 осіб  обираються строком на 4 роки
(розпускається) Конференцією та підзвітна їй. ЇЇ Голова обирається на першому
засідання членами комісії.

53. Ревізійна комісія:
- проводить щорічно ревізію фінансово-господарської діяльності

ВСАР;
- доповідає результати перевірок Конференції ВСАР;
- здійснює контроль за дотриманням керівними органами ВСАР вимог

законодавства та Статуту;
- проводить перевірки діяльності Президії;
- порушує питання про скликання позачергової Конференції ВСАР.

54. Ревізійна комісія проводить свої засідання у разі необхідності, але не
менше одного разу на рік. Засідання вважається правомочним за умови присутності
більшості членів комісії. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх.

55. ВСАР, створені нею установи та організації, зобов’язані вести
оперативний бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, стати на
облік в органах державної податкової служби, вносити до бюджету платежі в
порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України.

56. Рішення Ревізійної комісії може бути оскаржене до Конференції. Скарги
на дії чи бездіяльність її посадових осіб розглядається на черговому її засіданні.

57. У разі виникнення в діяльності Ревізійної комісії проблем із одних і тих
же питань, які оскаржуються, та які порушують права  і законні інтереси  членів
ВСАР чи Президії, її посадових осіб, - Ревізійна комісія розпускається та
обирається новий її склад.

Відокремлені підрозділи ВСАР

58. Свою діяльність ВСАР організовує на всій території України. Для
досягнення цілей та виконання завдань ВСАР в установленому порядку може
створювати в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі
та в окремих районах, а також при навчальних закладах свої місцеві осередки –
відокремлені підрозділ.

59. Рішення про створення відокремленого підрозділу приймає  Президія
ВСАР.

60. Відокремлений підрозділ діє на підставі положення, що затверджується
Президентом ВСАР.
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61. Відомості про відокремлені підрозділи подаються для реєстрації за
місцем реєстрації ВСАР.

Майно та кошти

62. Джерелами формування майна та коштів ВСАР є:
- членські внески;
- добровільні внески та пожертви підприємств, установ і організацій а

також  громадян;
- отримання грантів;
- майна, переданого членами ВСАР, іншими підприємствами та

організаціями;
- коштів та майна у вигляді безповоротної фінансової допомоги.
63. Членські внески розподіляються на:
- вступні внески;
- періодичні членські внески;
- разові цільові внески.
64. Розмір вступних та разових членських внесків, строки та порядок їх

сплати визначає на першій Конференції ВСАР, а у наступному - Президією.
65. Внесені вступні та періодичні членські внески поверненню не

підлягають.
66. Разові цільові внески сплачуються членами ВСАР у разі, коли Президія

визначить необхідність фінансування окремих програм в інтересах членів ВСАР.
67. ВСАР може мати у власності будь-яке майно, незаборонене

законодавством .
68. Кошти ВСАР використовуються на:

- фінансування статутної діяльності;
- відшкодування матеріальних витрат, що виникли у процесі діяльності;
- здійснення обов’язкових платежів і відрахувань, сплату податків;
- соціально-побутові і культурні потреби;
- проведення загальних заходів;
- представницькі витрати;
- оплату праці штатних працівників;
- створення страхового, економічного, резервного фондів.

Зміни до статуту

69. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Конференцією
ВСАР за поданням Президії. Про зміни до Статуту повідомляється реєструючий
орган за місцем реєстрації ВСАР.
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Припинення ВСАР

70. Припинення ВСАР здійснюється шляхом реорганізації або
саморозпуску відповідно до вимог законодавства України.

71. Рішенням про припинення приймається Конференцією ВСАР, або судом
у випадку заборони ВСАР (примусовий розпуск). Орган, який прийняв таке
рішення призначає (затверджує) склад комісії з припинення.

72. Після прийняття рішення про припинення, Конференція визначає
порядок та строки їх проведення, встановлює строки з’явлення та розгляду
претензій кредиторів.

73. З дати призначення комісії з припинення до неї переходять усі
повноваження з управління справами ВСАР. Повноваження комісії з припинення
ВСАР може бути покладено на її Президію.

74. У разі реорганізації ВСАР, вона  може бути приєднана лише до такої ж
самої організації.

75. У разі саморозпуску ВСАР, до державного реєстратора надсилаються
разом з рішенням наступні документи: оригінал свідоцтва про реєстрацію, оригінал
статуту, реєстраційна картка.  З дня внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців рішення про саморозпуск,
розпочинається  припинення ВСАР.

76. У разі припинення ВСАР, майно та кошти, що залишилися після
задоволення вимог кредиторів розподіляється між членами ВСАР пропорційно їх
фінансової участі, або використовується у інший спосіб, визначений Конференцією
ВСАР.


