1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Федерація повітроплавання України (в подальшому ФПУ) є спортивною
громадською організацією.
1.2. Засновником ФПУ є конференція засновників-аматорів повітроплавання.
1.3. ФПУ в своїй діяльності керується Конституцією України і її законодавством,
Статутом ФАС, Статутом ФПУ, договором з Міністерством України у справах молоді і
спорту.
1.4. ФПУ визнає принципи ФАІ, Олімпійської хартії, здійснює свою діяльність в
тісній взаємодії з Національним Олімпійським комітетом (НОК) України та іншими
організаціями.
1.5. ФПУ делегує ФАС України свої повноваження представляти її інтереси у ФАІ
та вирішувати загальні питання розвитку всіх видів авіаційного спорту на Україні. Через
ФАС України ФПУ входить до відповідальної комісії.
1.6. ФПУ користується правом юридичної особи, володіє відокремленим майном,
має самостійний баланс , емблему, печатку з емблемою Федерації, бланки і штампи,
рахунки в банках України (в тому числі валютний) і за кордоном.
1.7. Юрисдикція і повноваження ФПУ з питань, що входять до її компетенції,
розповсюджуються на всю територію України.
1.8. ФПУ може входити на добровільних засадах в ассоціації (спілки).
1.9. Назва українською мовою – „ФЕДЕРАЦІЯ ПОВІТРОПЛАВАННЯ УКРАЇНИ”;
англійською мовою – UKRAINIAN BALLOONING FEDERATION”.
1.10. Штаб-квартира ФПУ знаходиться у м. Києві.
2. ОСНОВНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ.
2.1. головною метою ФПУ є сприяння розвитку на Україні повітроплавального
спорту, підвищення майстерності спортсменів ,розвиток міжнародних спортивних
зв’язків.
2.2. Основним завдання ФПУ є
- пропаганда і популяризація на Україні повітроплавального спорту, підвищення ролі
фізичної культури та спорту у всебічному і гармонійному розвитку людини, і насамперед
молоді, зміцнення їхнього здоров’я;
- залучення жителів України та діаспори до занять повітроплавальним спортом;
- організація на Україні клубів і шкіл з повітроплавання;
- створення системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, судів з
повітроплавального спорту; забезпечення участі команд та окремих спортсменів України
на Чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях за програмою ФАІ, і
відкритих чемпіонатах;
- організація та проведення чемпіонатів України з повітроплавального спорту, свят та
фестивалів за участю повітроплавальної техніки;
- розвиток та зміцнення зв’язків з міжнародними і національними федераціями, іншими
спортивними організаціями України, асоціаціями та об’єднаннями; сприяння спортивній
діяльності своїх представників у міжнародних, міжрегіональних спортивних організаціях
та об’єднаннях;
- організація туризму на повітряних кулях;
- підготовка і видавництво науково-технічної, методичної та учбової літератури з
повітроплавання;
- налагодження зв’язків з Українською діаспорою з метою розширення спортивних
відносин з країнами де проживають українці.
2.3. З метою одержання коштів для вирішення поставлених перед нею завдань,

ПФУ може здійснювати
в установленому порядку зовнішньоекономічному,
посередницьку та рекламну діяльність, а також виготовлення і реалізацію виробів з
символікою ПФУ.
3. ФУНКЦІЇ ФЕДИРАЦІЇ
ПФУ у відповідності з покладеними на неї завданнями виконує такі функції:
3.1. Надає практику, організаційну та методичну допомогу повітроплавальним
клубам та окремим спортсменам.
3.2. Приймає участь в розробці затверджує Положення про національні змагання
з повітроплавання, здійснює контроль за їх дотриманням.
3.3. Організує і проводить змагання, збори та інші заходи, в тому числі на
комерційній основі, на території України і за її межами згідно з діючим законодавством.
3.4. Бере участь в організації та проведені наукових досліджень, пов’язаних із
створенням повітроплавальної техніки;
видає методичні, спортивно-інформаційні та інші друковані матеріали, пов’язані з
повітроплаванням.
3.5. Узагальнює і впроваджує передовий досвід учбово-методичної та спортивної
роботи ведучих організацій, які займаються повітроплаванням на Україні, тренерів і
суддів.
3.6. Проводить науково-технічні конференції, симпозіуми, семінари та інше.
3.7. Вступає у встановленому порядку до міжнародних організацій та економічних
утворень, діяльність яких відповідає завданням Федерації. Може виступати засновником і
співзасновником спортивних і акціонерних спільних підприємств, малих підприємств,
інших необхідних об’єктів спортивних і економічних інфраструктур.
3.8. Приймає участь у створенні і експлуатації спортивної бази.
3.9. Здійснює добір спортсменів, тренерів, суддів та ін. для участі в змаганнях
зборах та роботі за контрактами за кордоном.
4. ЧЛЕНСТВО
4.1. Членство в ФПУ є добровільним і може бути колективним, індивідуальним та
почесним.
4.2. Колективними членами ФПУ можуть бути обласні федерації повітроплавання
трудові колективи підприємств, і організацій, військові частини, учбові заходи, які
знаходяться на території України, визнають завдання і Статут ФПУ, сприяють її успішній
діяльності та сплачують членські внески.
4.3. Індивідуальними членами ФПУ можуть бути особи, які визнають даний Статут
приймають активну участь у вирішенні її завдань та сплачують членські внески.
4.4. Почесними членами ФПУ можуть бути спортсменами, тренери, наукові
працівники, громадськи діячи та ветерани спорту, які внесли значний вклад у розвиток
повітроплавального спорту.
4.5. Членами ФПУ можуть бути громадяни й організації зарубіжних країн.
4.6. Кожний колективний член, що входить до складу ФПУ зберігає повну
самостійність і діє на основі свого Статуту.
4.7. реєстрацію та облік членів ФПУ здійснює Бюро ФПУ.
4.8. Для того, щоб стати колективним або індивідуальним членом ФПУ необхідні:
- особиста заява (для організацій - клопотання);
- оплата вступного членського внеску.
4.9. Розмір членських внесків на рік визичається рішенням Бюро ФПУ окремо для
колективних та індивідуальних членів ФПУ.
4.10. Члени ФПУ мають право:

- обирати і бути обраними до складу керівних та контрольних органів ФПУ.
- приймати участь у всіх заходах, які проводить ФПУ; інші особи також можуть приймати
участь у даних заходах за рішенням ФПУ;
- приймати участь у плануванні та обговоренні діяльності ФПУ, внесенні пропозицій по
поліпшенню її роботи
4.11. Члени ФПУ зобов’язані:
- приймати активну участь в діяльності ФПУ, у вирішенні завдань, що стоять перед нею;
сприяти проведенню ФПУ заходів та сплачувати членська внески;
- берегти майно ФПУ, проявляти творчу активність у пошуках джерел фінансування,
нових методів навчання;
- відстоювати інтереси ФПУ, дотримуватись вимог Статуту ФПУ.
5. ДИСЦИПЛІНА САНКЦІЇ
5.1. За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків ФПУ,
до її членів можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:
- попередження;
- дискваліфікація;
- грошові штрафи;
- виключення з ФПУ.
6. СТРУКТУРА І ОРГАНИ ФПУ.
6.1. Основою ФПУ є первинні організації, які об’єднуються за територіальними та
відомчими ознаками.
6.2. Вищим керівним органом ФПУ є Конференція.
Звітно-виборча Конференція проводиться не рідше, ніж через 4 роки. Позачергова
Конференція може бути проведена за рішенням Бюро ФПУ або за вимогою не менш, ніж
30 процентів членів ФПУ.
6.3. Порядок делегування і представництва делегатів на Конференції визначається
Бюро ФПУ.
6.4. Для участі в роботі Конференції можуть бути запрошені почесні члени ФПУ,
представники організацій, установ, які сприяють розвитку повітроплавального спорту на
Україні.
6.5. Кожен делегат має один вирішальний голос. Запрошені учасники Конференції
мають право виступати і вносити пропозиції на голосування, бути обраними в органи
ФПУ.
6.6. В період між Конференціями ФПУ постійним керівним органом є Бюро ФПУ
України.
6.7. Конференція відкритим чи таємним голосуванням обирає Бюро ФПУ в складі
Голови ФПУ, двох заступників Голови, відповідального секретаря, двох членів ФПУ.
6.8. Голова ФПУ може обиратись на цю посаду не більше двох разів підряд.
У випадку вибуття Голови його обов’язки до чергової Конференції ФПУ виконує один із
заступників.
6.9. Конференція вирішує такі питання:
- визначає основні напрямки діяльності ФПУ і приймає відповідні документи;
- затверджує Статут ФПУ, а при необхідності вносить в нього зміни та доповнення;
- обирає строком на 4 роки Бюро ФПУ, Голову Федерації та контрольно-ревізійну
комісію;
- заслуховує звіти Бюро ФПУ, контрольно-ревізійної комісії та за необхідністю – інших
органів Федерації.

- вирішує питання про реорганізацію та ліквідацію Федерації, створює комітети та
комісії по напрямках роботи.
Конференція має право вирішувати питання, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних
делегатів.
Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів
відкритим чи таємним голосуванням.
6.10. Бюро ФПУ проводить свої засідання 1-2 рази в квартал і вирішує такі
питання:
- координує і спрямовує діяльність обласних федерацій, інших організацій, які
культивують повітроплавальний спорт на території України;
- складає щорічний календарний план спортивних та інших масових заходів, пов’язаних
із статутною діяльністю;
- розробляє плани, договірні зобов’язання ФПУ і напрямки фінансово-господарчої
діяльності;
- визначає розміри вступних та членських внесків;
- залучає громадський актив, фахівців, наукових працівників, працівників засобів
масової інформації та інших організацій, зацікавлених в активній участі у вирішенні
питань, спрямованих на розвиток повітроплавання на Україні;
- затверджує збірні команди та команди України з повітроплавання;
- організує і контролює хід підготовки членів збірних команд до Чемпіонатів Європи та
світу;
- затверджує Головних суддів на Чемпіонати України та рекомендує від України суддів
на чемпіонати Європи та світу;
- заслуховує звіти по суддівству цих змагань;
- вирішує питання заохочення спортсменів, тренерів та громадського активу, в т. ч. Про
виплату в установленому порядку винагород, чи накладання дисциплінарних стягнень на
членів збірних команд;
- розробляє рекомендації з рекордної роботи та надає практичну допомогу у
встановлені рекордів;
- розглядає та затверджує матеріали на присвоєння спортивних та почесних звань;
- за дорученням Конференції вирішує інші питання поточної діяльності ФПУ;
- затверджує голів комісій (комітетів) з основних напрямків діяльності;
- визначає необхідність, місце, строки проведення та порядок денний чергової
Конференції;
- забезпечує виконання рішень Конференції ФПУ;
- готує засідання Конференції;
- репрезентує ФПУ в інших організаціях;
- має свій друкований орган, прибуток від якого використовується на фінансування
заходів ФПУ;
- затверджує склад комісій (комітетів) за представленням іх голів та положення про їх
діяльність;
- спрямовує діяльність робочих та громадських органів в ФПУ з основних напрямків її
діяльності;
- затверджує за підсумками спортивного року список 10 кращих спортсменів повітроплавців , а також 10 кращих тренерів та суддів;
- вирішує інші поточні справи.
6.11. Бюро створює ради, комісії.
6.12. Голова ФПУ у відповідальності із своїми повноваженнями:
- представляє інтереси ФПУ у республіканських органах, міжнародних федераціях та
інших організаціях;
- підписує всю офіційну документацію ФПУ;

- слідкує за відповідністю діяльності ФПУ Статуту, принципам ФАІ, Олімпійської хартії,
державним актам України;
- несе відповідальність за фінансову діяльність та використання матеріальних та
фінансових фондів;
- організує і проводить міжнародну діяльність ФПУ, укладає договори та угоди з
федераціями та організаціями інших країн;
- проводить засідання Бюро ФПУ.
7.ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФПУ ТА ЇЇ КОШТИ.
7.1. Фінансово-господарча діяльність ФПУ здійснюється у відповідності з
діючим законодавством:
- механізм фінансово-господарчої діяльності ФПУ спрямований на розширення прав,
розвиток творчості, пошуку, організацію підготовки спортсменів, розвиток
повітроплавального спорту на Україні, раціональне використання коштів, знаходження
додаткових джерел фінансування, передбачає підвищення відповідальності за кінцевий
результат.
7.2. Фінансові кошти ФПУ, в тому числі і валютні, утворюються із:
- асигнувань державних, громадських організацій, рекламної, комерційної, а також
посередницької діяльності;
- підрахунків від призових надходжень, одержаних за кордоном;
- прибутків від контрактів, укладених спортсменами, тренерами та іншими спеціалістами
з повітроплавання України з іноземними спортивними організаціями;
- добровільних внесків громадян, трудових колективів, військових частин, творчих
спілок, громадських та кооперативних організацій, фірм;
- оплати ліцензій на різного роду діяльність з використовуванням символіки Федерації;
- вступних та членських внесків;
- інших джерел, що не суперечать діючому законодавству.
7.3. Одержання коштів повинно відбуватись з урахуванням гідності ФПУ та
її незалежності від будь-якої організації.
7.4. Грошові кошти ФПУ використовуються для виконання комплексної
програми розвитку повітроплавального спорту на Україні.
7.5. ФПУ за результатами господарчої діяльності створює фонди.
7.6. Матеріально-технічна база ФПУ формується шляхом передачі ТСО
України, державними підприємствами, організаціями, установами, профспілками,
кооперативами та іншими організаціями споруд, будов, приміщень, спортивновидовищних підприємств, готелів, об’єктів соцкультпобуту, транспорту, різного
обладнання та іншого майна, які належать до основних фондів, а також за рахунок оренди
та будівництва спортивних споруд, в тому числі на паєвій основі.
7.7. Кошти ФПУ направляються на:
- реалізацію завдань ФПУ;
- розвиток своєї матеріально-технічної бази і надання допомоги по зміцненню
матеріально-технічної бази на місцях, укладання договорів та придбання матеріальнотехнічних засобів у підприємств роздрібної та оптової торгівлі, кооперативів, інших
організацій, а також у приватних осіб як на Україні, так і за її межами;
- заохочення осіб, що внесли значний вклад в реалізацію мети і завдань ФПУ, а також
оплату праці штатних працівників та осіб, залучених до праці згідно договорів;
- проведення Конференцій, семінарів, нарад;
- канцелярські, представницькі, господарчі та витрати на відрядження;
- добродійні цілі, надання допомоги ветеранам повітроплавального спорту.
7.8. ФПУ відповідає по своїм зобов’язанням власними коштами та майном,
на які згідно діючого законодавства може бути звернене стягнення.

7.9. Коштами ФПУ для виконання статутних завдань має право розпоряджатись
Голова ФПУ чи його заступники.
8. ОФІЦІЙНА, НАГОРОДНА ТА ПАМ’ЯТНА АТРИБУТІКА І СИМВОЛІКА.
8.1. ФПУ України:
- може мати вимпел, знаки, жетони, медалі, грамоти, дипломи, призи, які відповідають
державно-національній символіці;
- має право зображати своє найменування та символіку на друкованій продукції, афішах,
плакатах.
9. ШТАБ-КВАРТИРА ФПУ.
9.1. Штаб-квартира ФПУ розташовується в Києві.
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФПУ.
10.1. Діяльність ФПУ припиняється за рішенням Конференції або в інших
випадках, передбачених чинним законодавством.
10.2. Рішення про припинення діяльності ФПУ може бути прийняте не менш ніж
2/3 голосів делегатів Конференції.
10.3. Конференція призначає ліквідаційну комісію і затверджує процедуру її
роботи.
10.4. В разі припинення діяльності ФПУ її майно та кошти направляються на цілі,
визначені Конференцією.

