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Р О З Д І Л  I.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
 

Стаття 1. Правова форма, повноваження, юридичний статус та штаб-квартира.  
 
1. Всеукраїнська громадська організація „Федерація хокею України” (далі – Федерація або ФХУ)  
є всеукраїнською громадською організацією фізкультурно-спортивного спрямування, створеною 
відповідно до Законів України “Про об’єднання громадян” та „Про фізичну культуру і спорт” на 
засадах індивідуального та колективного членства, що об’єднує осіб, які прагнуть сприяти 
розвитку та популяризації хокею з шайбою (далі – хокей) в Україні.  
2. Правовою основою діяльності федерації є Конституція України, Закони України “Про 
об’єднання громадян” та “Про фізичну культуру і спорт”, чинне законодавство України, чинний 
Статут, Статут та регламентні документи Міжнародної федерації хокею на льоду (далі -
МФХ(IIHF), регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються 
Федерацією у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх її членів. 
3. Для здійснення цілей та завдань, визначених чинним Статутом, відповідно до свого правового 
статусу, Федерація користується всіма правами, встановленими чинним законодавством України, 
а саме:  
   3.1 виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових     
прав;  
   3.2 представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах 
державної влади та громадських організаціях;  
   3.3 ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, що 
займаються розвитком, пропагандою та популяризацією хокею, як виду спорту, надавати 
допомогу в їх створенні;  
   3.4 виступати засновниками установ та організацій;  
   3.5 отримувати від органів державної влади та управління, а також органів місцевого 
самоврядування  інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;  
   3.6 вносити пропозиції до органів державної влади та управління стосовно розвитку хокею;  
   3.7 поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;  
   3.8 засновувати засоби масової інформації, установи та організації; 
   3.9 формувати збірні команди України з хокею для участі у змаганнях, що проводяться під 
егідою МФХ (IIHF);  
   3.10 мати і використовувати символіку та атрибутику , що реєструється відповідно до  
чинного законодавства України. 
4. Федерація визнає правила та принципи Олімпійської Хартії і здійснює свою діяльність у  
взаємодії з Національним Олімпійським комітетом України, у співробітництві з державними 
установами, громадськими та іншими організаціями на засадах незалежності та доброї волі в 
інтересах спорту та олімпійського руху. 
5. Федерація може отримувати статус національної з моменту прийняття відповідного рішення 
центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту України. В цьому випадку,  
поряд з повноваженнями щодо своїх членів, передбачених законодавством для громадських 
організацій і чинним Статутом, також користується повноваженнями щодо розвитку хокею, 
делегованими центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту України, та 
виключним правом представляти даний вид спорту в міжнародних спортивних організаціях і на 
міжнародних спортивних змаганнях , а також, виключним правом на організацію та проведення 
офіційних міжнародних змагань на території України та національних змагань. 
6. Федерація визнає цілі та завдання Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF), керується в 
своїй діяльності документами зазначеної організації та приймає на себе зобов’язання 
дотримуватися обов’язків , передбачених її Статутом.  
7. Відповідно до чинного законодавства України Федерація є юридичною особою, дії якої 
поширюються на всю територію України,  має право від свого імені укладати угоди, набувати 
майнових та особистих немайнових прав, мати обов’язки, бути позивачем та відповідачем у 
арбітражному або третейському суді, володіти майном на правах власності, мати самостійний 
баланс, відкривати рахунки в банківських установах, мати печатку, бланки та штампи із своїм 
найменуванням та іншу символіку, зразки якої затверджуються Радою Федерації (далі - Рада). 
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8. ФХУ може вступати в міжнародні громадські організації, підтримувати прямі міжнародні 
контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, 
що не суперечать її міжнародним зобов’язанням. 
9. Федерація є незалежною і неприбутковою всеукраїнською громадською організацією. 
10. Офіційною назвою Федерації є: 
   українською мовою – Всеукраїнська громадська організація „Федерація хокею України” 
   англійською мовою – All-Ukrainian non-government organization “ The Ice Hockey Federation of 
Ukraine” 
скорочена назва: 
   українською мовою – Федерація хокею України або „ФХУ” 
   англійською мовою –  The Ice Hockey Federation of Ukraine or “IHFUKR”      
11. Федерація дотримується строгого політичного, расового та релігійного нейтралітету. 
Виступає проти дискримінації своїх членів на політичній, расовій або релігійній основі. 
 
СТАТТЯ 2. Мета, цілі та завдання. 
 
1. Основна мета Федерації – пропагування хокею як виду спорту, а також задоволення та 
захист законних соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, 
підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особистості, зміцненню 
здоров’я, формування здорового способу життя.  
2. Цілі федерації: 
   2.1. керівництво та поширення єдиного процесу розвитку та розповсюдження хокею в Україні; 
   2.2. забезпечення та сприяння зростанню рівня та масовості даного виду спорту на основі   
консолідації та координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених у його розвитку; 
   2.3. удосконалення серед своїх членів системи спортивної підготовки висококваліфікованих 
спортсменів, тренерів та хокейних арбітрів; 
   2.4. сприяння у забезпеченні належних умов для виступу українських хокейних команд на 
Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, європейських та інших спортивних змаганнях, гідного 
представництва України у міжнародному спортивному співтоваристві та ведення справ у дусі 
європейської солідарності; 
   2.5.  розвиток і зміцнення зв’язків із міжнародними та національними федераціями, асоціаціями,   
об’єднаннями;   
   2.6.  дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики щодо всіх членів Федерації;  
   2.7. удосконалення системи підготовки молодих гравців і методології гри;  
   2.8. сприяння створенню, у встановленому чинним законодавством порядку, сучасної навчально-
тренувальної та медико-реабілітаційної бази для підготовки хокеїстів;  
   2.9.  сприяння активній діяльності своїх членів у міжнародних та інших громадських організаціях 
і об’єднаннях спортивного напрямку; 
   2.10. сприяння правовому і соціальному захисту членів Федерації - спортсменів, тренерів та 
інших спеціалістів, врахування їх інтересів та врегулювання спорів між ними;  
   2.11. сприяння зміцненню та вдосконаленню матеріально-технічної бази Федерації; 
   2.12. співробітництво з міжнародними неурядовими організаціями, установами та  
підприємствами; 
   2.13. вирішення питань, що стосуються хокею в Україні, на засадах демократичного 
управління, організація взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у 
розвитку хокею в Україні в дусі миру, взаєморозуміння та Чесної гри (FAIR PLAY), без 
дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання та раси;  
   2.14. розвиток цілісної системи популяризації та пропаганди хокею; 
   2.15. сприяння у проведені семінарів, конференцій та інших науково-методичних та 
практичних заходів з питань розвитку хокею; 
3. Завдання Федерації: 
   3.1. участь у розроблені та забезпечення реалізації довгострокових державних і інших 
програм розвитку хокею, у т. ч. підготовки гравців міжнародного рівня, збірних команд України 
до участі в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та клубних команд у європейських Кубках МФХ 
(IIHF); 
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   3.2. цілеспрямоване удосконалення та поширення хокею в Україні з урахуванням його 
об’єднуючих, освітніх, культурних та гуманітарних цінностей, особливо через молодіжні та 
дитячо-юнацькі програми; 
   3.3. формування складів збірних команд України з дотриманням спортивних принципів та 
максимально прозорими критеріями, забезпечення динамічної співпраці клубних і збірних 
команд країни; 
   3.4. організація та проведення на території України всеукраїнських змагань (турнірів, 
чемпіонатів, першостей), міжрегіональних та міжнародних змагань з хокею, навчально-
тренувальних зборів, інших заходів серед членів Федерації; 
   3.5.  робота по вивченню та відродженню українських національних хокейних традицій; 
   3.6. укріплення зв'язків та співпраці з МФХ (IIHF), забезпечення дотримання вимог її Статуту 
та інших регламентних документів всіма членами Федерації; 
   3.7. контроль та забезпечення дотримання всіма її членами установчих та регламентних 
документів Федерації, офіційних Правил гри, неухильне  виконання директивних документів 
МФХ (IIHF) при проведенні матчів з хокею; 
   3.8. захист інтересів членів Федерації у відносинах з центральними та місцевими органами 
державної влади, посадовими особами, громадськими організаціями та іншими особами; 
   3.9. отримання відповідних повноважень щодо організації міжнародних турнірів на території 
України; 
   3.10. надання рекомендацій в МФХ (IIHF) щодо участі в міжнародних змаганнях клубних 
команд, що представляють колективних членів Федерації; 
   3.11. представлення гравців, тренерів та інших фахівців  з хокею до нагород, заохочень та  
почесних звань Федерації, сприяння в представленні до державних нагород, заохочень та 
почесних звань, передбачених чинним законодавством України; 
   3.12. виготовлення в установленому чинним законодавством України порядку офіційної 
нагородної, пам’ятної атрибутики та сувенірної продукції; 
   3.13. впровадження внутрішньої системи атестації та ліцензування    професіональних    
хокейних клубів, тренерів, гравців та інших фахівців з хокею, які є членами ФХУ; 
   3.14. дотримання умов двостороннього договору між  Федерацією та центральним органом 
виконавчої влади з фізичної культури і спорту. 
 
СТАТТЯ 3.  Відносини з Міжнародною федерацією хокею (IIHF). 
 
1. Федерація хокею України – організація, що є повним членом Міжнародної федерації хокею і 
будує свої відносини з нею на засадах взаємної поваги, повного визнання її компетенції та 
юрисдикції. 
2. При необхідності федерація визначає свої відносини з Міжнародною федерацією хокею (IIHF) 
шляхом укладання відповідних двосторонніх договорів. 
 
СТАТТЯ 4.  Офіційні мови. 
 
1. Офіційною мовою Федерації є українська мова, а в міжнародних відносинах використовуються 
офіційні мови Міжнародної федерації хокею (IIHF). 
2. Офіційні документи федерації друкуються українською та/або англійською мовами. У разі 
розбіжностей при перекладах, український варіант має переважну силу згідно  чинного Статуту.
  
Р О З Д І Л  ІІ. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ. 
 
СТАТТЯ 5. Членство. 
 
1. Членство в Федерації  є добровільним і відкрите для індивідуальних та колективних членів, 
може бути прямим повним(постійним), тимчасовим або асоційованим, тобто через місцеві 
осередки Федерації на засадах рівних прав та обов'язків. 
2. Індивідуальним членом Федерації може бути особа - громадянин України, громадянин іншої 
держави, або особа без громадянства за умови, що його діяльність пов’язана з роботою у хокеї і 
ця особа визнає та повністю поділяє мету та статутні завдання Федерації, бажає сприяти її 
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діяльності та, яка подала до Виконавчого комітету Федерації (далі - Виконком) письмову заяву 
про прийом. 
3. Колективним членом Федерації можуть бути колективи юридичних осіб  резидентів та 
нерезидентів України, в тому числі спортивних закладів, клубів, асоціацій, спілок, федерацій, 
колективи підприємств, організацій та установ, інші об’єднання фізичних та юридичних осіб, що  
відповідають за організацію та вирішення пов’язаних з хокеєм питань на своїй території, у 
певній галузі або установі, визнають  мету та статутні завдання Федерації, бажають сприяти її 
діяльності і, що подали до Ради Федерації письмову заяву про прийом.  
4. У межах однієї адміністративно-територіальній одиниці України створюється  і діє тільки один 
місцевий осередок Федерації, що реєструється (легалізується) у встановленому чинним 
законодавством України порядку, після чого набуває повноважень з розвитку та управління  
хокеєм і  визнається Федерацією.  
5. Місцеві осередки та колективні члени ФХУ діють з метою практичного втілення у відповідних 
регіонах, галузях або установах статутних цілей і завдань Федерації, мобілізації для цього 
місцевого або галузевого спортивного та фінансового потенціалу, а також, з метою поширення 
діяльності Федерації  на території України. Місцевий осередок Федерації очолює Голова, 
обраний демократичним шляхом. Голова підзвітний і підконтрольний ФХУ. 
6. Установчі документи місцевих осередків та колективних членів Федерації,  не повинні 
суперечити чинним Статутам ФХУ та МФХ (IIHF), Олімпійській Хартії та чинному законодавству 
України. 
7. Колективний член Федерації: 
   7.1. організовує виконання рішень керівних органів Федерації у відповідному регіоні, галузі 
або установі; 
   7.2. сприяє удосконаленню та розвитку спортивної інфраструктури хокею у відповідному 
регіоні, галузі або установі; 
   7.3. здійснює організаційну роботу по  пошуку та консолідації  фахівців для впровадження 
відповідних програм Федерації та програм Міжнародної федерації хокею;  
   7.4. використовує своє статутне право щодо висування кандидатур для обрання Президента, 
Першого віце-президента, Віце-президентів та інших осіб до керівних органів Федерації;  
   7.5. використовує делеговані йому  керівними органами Федерації  повноваження; 
   7.6. створює постійно діючі або тимчасові структурні підрозділи для виконання своїх статутних 
завдань; 
   7.7. веде облік своїх членів і контролює сплату ними членських внесків; 
   7.8. здійснює іншу діяльність, що передбачена його власним Статутом і не суперечить 
чинному Статуту Федерації. 
8. Колективні члени, яким Федерація делегувала частку своїх повноважень, підзвітні і 
підконтрольні їй у межах цих повноважень, погоджують у Виконкомі  статутні та регламентні 
документи, календарі спортивних заходів та кандидатури на посади керівних осіб.  
 
СТАТТЯ 6. Порядок прийому у члени ФХУ. 
 
1. Індивідуальні члени  приймаються Радою відповідно до вимог  п.2 ст.5 чинного Статуту.     
2. Колективні члени приймаються на підставі заяви, до якої додається рішення загальних зборів 
колективу  або рішення керівного органу організації, установи, щодо  заяви про прийом до ФХУ. 
Колективні члени здійснюють свою діяльність у Федерації через своїх представників. 
3. Заява  складається українською мовою і повинна містити офіційне рішення колективу 
організації або установи, прізвище ім’я по-батькові  кандидата, зобов’язання щодо визнання та 
виконання норм і вимог чинного Статуту, регламентуючих документів та рішень Федерації, а 
також зобов’язання  запобігати діям, що суперечать її статутним цілям та завданням.  
4. До заяви додаються копії установчих документів та інформація про юридичну адресу, 
визначення юридичного статусу, форми участі в спортивній діяльності (якщо така має місце), 
відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені колективного члена без довіреності, 
про склад і засади формування керівних органів, відомості про членство в інших спортивних 
об'єднаннях, структуру та спортивну інфраструктуру (наявність спортивних споруд, обладнання 
та інше). 
5. Розгляд поданих заяв і винесення рішень про прийняття або відмову в прийнятті у колективні 
члени здійснює виключно Конгрес ФХУ. 
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6. Протягом роботи Конгресу, на якому має розглядатися питання прийняття кандидата до 
колективних членів, кандидат може виступити в підтримку свого прохання. Під час обговорення 
заяви іншими учасниками і проведення голосування із зазначеного питання, ці делегати повинні 
залишити зал засідань Конгресу. У разі ухвалення позитивного рішення, делегати від 
колективного члена, щойно прийнятого до Федерації, беруть участь у подальшій роботі 
Конгресу. 
7. У період між Конгресами ФХУ, Рада може розглянути заяву та надати тимчасове членство. 
Рішення про повне пряме(постійне) членство приймає наступний Конгрес. 
 
СТАТТЯ 7. Права та обов’язки членів ФХУ. 
 
1. Повне пряме(постійне) членство надає права приймати участь у всіх заходах та справах 
Федерації, а саме: 
   1.1. брати участь у висуванні та обранні (через своїх делегатів) керівних органів ФХУ, бути 
обраними до складу керівних органів Федерації; 
   1.2. отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Федерації; 
   1.3. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи керівних та виконавчих органів; 
   1.4. брати участь у спортивних, навчально-тренувальних, науково-методичних заходах, 
семінарах та конференціях, що проводяться Федерацією, на засадах і в порядку, визначеними її 
регламентними документами; 
   1.5. користуватися підтримкою Федерації у діяльності, що відповідає її статутній меті; 
   1.6. користуватися  захистом своїх прав і законних інтересів з боку ФХУ; 
   1.7. за власним бажанням вийти із членів Федерації. 
2. Члени Федерації зобов’язані: 
   2.1. активно сприяти розвитку хокею в Україні, реалізації політики Федерації в сфері хокею, 
налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями та установами України, що діють у 
зазначеній сфері; 
   2.2. співпрацювати з ФХУ в усіх питаннях, стосовно організації та проведення змагань з 
хокею; 
   2.3. підтримувати авторитет ФХУ, не чинити дії, що суперечили  б Статутним цілям і 
завданням Федерації, підривали її авторитет та престиж; 
   2.4. неухильно виконувати вимоги чинного Статуту, а також регламентів і рішень, прийнятих 
керівними органами ФХУ в межах їх компетенції; 
   2.5. виконувати вимоги Статуту (Statutes&Bylaws) Міжнародної федерації хокею , директив, 
регламентів та рішення її органів, офіційних Правил гри, прийнятих її Конгресом; 
   2.6. забезпечувати дотримання вимог чинних Статутів і регламентних документів ФХУ та  
МФХ(IIHF) всіма особами, що є їх членами (юридичними та фізичними особами, в т.ч. 
командами, гравцями, тренерами, офіційними особами, іншими фахівцями з хокею), та 
виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень органів спортивного правосуддя ФХУ; 
   2.7. дотримуватися принципів поваги, чесності, справедливості і спортивної майстерності, та 
принципів Чесної гри, включати ці принципи до своїх Статутів, а також слідкувати за їх 
дотриманням клубами, гравцями та офіційними особами; 
   2.8. дотримуватися дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, 
передбачених регламентними документами ФХУ та МФХ(IIHF); 
   2.9. брати участь тільки в офіційних змаганнях, що проводяться або визначаються 
Федерацією  відповідно до її Статуту, регламентних документів та рішень; 
   2.10. забезпечувати відповідність своєї структури, установчих і регламентних документів 
вимогам чинного Статуту та повідомляти про зміни в них; 
   2.11. проводити прозорі та демократичні вибори своїх керівних і виконавчих органів, 
делегатів на Конгреси ФХУ; 
   2.12. своєчасно сплачувати членські  та інші обов’язкові внески; 
   2.13. виконувати всі норми, встановлені чинним Статутом. 
3. Асоційоване членство надає право приймати участь у всіх заходах та справах Федерації, але 
виключає право прямого голосування. 
4. Федерація може завжди, в будь-який час, відміняти будь-яке рішення будь-якого її місцевого 
осередку чи колективного члена,  що не відповідає чинному Статуту або Статуту та  рішенням 
МФХ(IIHF), офіційним Правилам гри. 

 
 

7



5. Федерація є єдиним власником всіх комерційних прав на змаганнях та інших спортивних 
заходах, що проводяться під її егідою. Президент та Рада  уповноваженні використовувати ці 
права для сприяння досягненню статутних цілей та завдань Федерації. 
6. Федерація визначає окремі правила прямого повного(постійного) або асоційованого членства 
для колективів професіональних хокейних клубів, а саме: 
   6.1. визнавати виключну компетенцію ФХУ та МФХ(IIHF)  щодо розвитку хокею, проведення 
змагань та дисциплінарної юрисдикції, а також виконувати вимоги їх Статутів, регламенти і 
рішення, що приймаються їх органами і це повинно бути зафіксовано в Статуті кожного клубу; 
   6.2. визнавати, що питання організації та проведення арбітражу, інспектування та допінг-
контролю змагань з хокею є виключною компетенцією ФХУ в особі її відповідних комітетів; 
   6.3. повністю відповідати за участь своїх команд в іграх, відповідно до вимог регламентних 
документів Федерації; 
   6.4. бути єдиною організацією, що має право укладати контракти з хокеїстами та 
контролювати всіх гравців, які беруть участь у змаганнях за цей клуб; 
   6.5. бути єдиним володарем емблеми, іншої символіки та назви клубу. 
7. Федерація має виключне право на делегування професіональним об’єднанням  хокейних 
клубів (лігам) певних повноважень щодо організації і проведення змагань згідно із укладеними 
договорами. 
 
СТАТТЯ 8. Припинення членських прав, вихід або виключення із ФХУ. 
 
1. Члени Федерації (індивідуальні та/або колективні) можуть припинити своє членство в ФХУ у 
будь-який час  за умови, що вони надіслали  рекомендованим листом письмове повідомлення 
про свій намір за один місяць до дати виходу із Федерації. 
2. У разі розпаду, ліквідації організації або установи, або при вчиненні особою дій, що 
порушують чинне законодавство України, або, якщо особа визнана судом винною у скоєні будь-
якого злочину  -  членство в ФХУ автоматично і одразу припиняється. 
3. Конгрес та/або Рада може виключити колективного або індивідуального члена із  Федерації  
за умов: 
   3.1. істотних порушень чинних Статутів, регламентів та рішень Конгресів та/або Рад ФХУ та 
МФХ(IIHF); 
   3.2. діяльності або бездіяльності, що призвели до підриву міжнародної або регіональної 
репутації хокею, авторитету та престижу Федерації; 
   3.3. втрати статусу місцевого осередку Федерації чи асоціації, що представляє хокей на 
відповідній території або в галузі, втрати делегованих повноважень. 
4. Рішення про виключення колективного члена приймається Конгресом, якщо за таке рішення 
проголосувало щонайменше 2/3 делегатів Конгресу у разі наявності кворуму відповідно до п.9 
ст.12 чинного Статуту. 
 
СТАТТЯ 9. Тимчасове припинення (призупинення) членства. 
 
1. У випадках, коли колективний або індивідуальний член неодноразово припускався істотних 
порушень Статутів та/або положень, рішень ФХУ та МФХ(IIHF), прийнятих відповідно до них, 
Виконком має право тимчасово припинити (призупинити) членство цього колективного або 
індивідуального члена і таке рішення набуває чинності з моменту його прийняття.  
2. Питання тимчасового припинення членства передаються на розгляд чергового засідання 
Ради або Конгресу Федерації, що приймають рішення про виключення колективного або 
індивідуального члена, скасування або продовження тимчасового припинення їх членства.  
 
Р О З Д І Л   III. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ І ПОЧЕСНЕ ЧЛЕНСТВО.  
 
СТАТТЯ 10. Почесне членство. 
 
1.  Конгрес ФХУ за пропозицією  може нагородити статусом Почесного президента або надати 
Почесне членство особі за її видатні заслуги перед українським та/або світовим хокеєм.  
2. Почесні президенти та/або Почесні члени можуть відвідувати засідання Конгресу та Ради 
Федерації, при цьому маючи дорадчі повноваження, але без права голосу.  
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Р О З Д І Л  IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФХУ. 
 
СТАТТЯ 11. Керівні органи управління та структура. 
 
1. Організаційну основу ФХУ складають місцеві осередки, що діють на підставі чинного Статуту , 
своїх Статутів, що приймаються їх  вищим керівним органом  та погоджуються виконавчим 
органом ФХУ. 
2. Федерація здійснює управління хокеєм через свої керівні органи (далі – „органи”). 
3. Вищі керівні  органи: 
   3.1.  Генеральний Конгрес ФХУ; 

3.2 Позачерговий Конгрес ФХУ; 
4. Виконавчі органи: 
   4.1.  Рада ФХУ;  
   4.2.  Виконавчий комітет ФХУ; 
   4.3   Постійні комітети та комісії ФХУ. 
 
СТАТТЯ 12. Генеральний Конгрес Федерації. 
 
1. Вищим  керівним органом Федерації є Генеральний Конгрес. 
2. Генеральний Конгрес, починаючи з 2008 року, проводиться один раз у чотири роки, як 
правило, перед Генеральним Конгресом Міжнародної федерації хокею. 
3. До порядку денного Генерального Конгресу можуть бути включені, без обмежень, будь-які 
питання життєдіяльності Федерації, в тому числі питання, що належать до його виключної  
компетенції.  
4. Питаннями, що належать до виключної компетенції Генерального Конгресу є: 
   4.1. обрання осіб до складу Мандатної комісії для перевірки повноважень делегатів; 
   4.2. обрання осіб до складу Лічильної комісії Конгресу; 
   4.3. розгляд та прийняття звіту Ради федерації; 
   4.4. розгляд звіту Комісії внутрішнього аудиту Федерації; 
   4.5. затвердження основних напрямків діяльності  Федерації; 
   4.6. обрання Президента Федерації; 
   4.7. обрання Першого віце-президента та Віце-президентів Федерації; 
   4.8. обрання членів Ради Федерації та Комісії внутрішнього аудиту ; 
   4.9. розгляд пропозицій та прийняття рішень щодо затвердження Статуту та внесення змін і 
доповнень до Статуту Федерації; 
   4.10. надання почесного членства; 
   4.11. розгляд та прийняття пропозицій щодо модифікації офіційних Правил гри.  
   4.12. прийняття рішення про припинення діяльності або ліквідацію  ФХУ. 
5. Офіційне письмове повідомлення про Генеральний Конгрес надсилається Виконкомом членам 
Федерації не пізніше ніж за 2 місяці до дати його скликання. Офіційне запрошення на Конгрес 
та відповідні документи, в тому числі порядок денний, надсилаються за один місяць до 
Конгресу. 
6. Члени Федерації, члени Ради та/або Рада мають право надавати письмові пропозиції для 
включення питання до порядку денного Генерального Конгресу. Такі пропозиції повинні бути 
надіслані на адресу Виконкому не пізніше ніж за шість тижнів до початку роботи Конгресу, 
мають бути чітко сформульованими та містити причини подання. 
7. Колективні члени ФХУ, не пізніше ніж за 4 тижні до дати проведення Генерального Конгресу, 
направляють на адресу Виконкому протокол загальних зборів колективу про обрання делегатів, 
згідно з нормами представництва на Конгресі, та висунуті кандидатури на обрання Президентом 
ФХУ, інші виборні посади до виконавчих органів Федерації. 
8. Члени Ради Федерації, що обрані до її складу безпосередньо попереднім Генеральним або 
Позачерговим Конгресом, вважаються делегатами Генерального Конгресу за посадою. 
9. Генеральний та Позачерговий Конгреси вважаються  правомочними, якщо в їх роботі беруть 
участь делегати не менше ніж 2/3 від загальної чисельності місцевих осередків та колективних 
членів ФХУ.   
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СТАТТЯ 13. Позачерговий Конгрес Федерації. 
 
1. Позачерговий Конгрес може бути скликаний Радою  або на письмову вимогу не менше 2/3 від 
загальної кількості місцевих осередків та колективних членів ФХУ.  
2. У разі скликання Позачергового Конгресу засідання повинне відбутися через 3 місяці після 
письмової вимоги на його проведення. Повідомлення про Позачерговий Конгрес розсилається 
щонайменше за 2 місяці до дати його скликання. 
3. Порядок денний Позачергового Конгресу визначається Радою Федерації і надсилається 
колективним членам за місяць до дати його скликання. 
4. Не пізніше ніж за 4 тижні до дати проведення Позачергового Конгресу, колективні члени ФХУ 
направляють Виконкому Федерації протокол загальних зборів колективу або  засідання 
керівного органу про обрання делегатів згідно з нормами представництва на Конгресі. 
 
СТАТТЯ 14. Голова Конгресу, виконуючий обов’язки Голови, вирішальний голос. 
 
1. Головою Конгресу є Президент Федерації  або, за його відсутності, Перший віце-президент. У 
випадку відсутності Першого віце-президента на Конгресі головуватиме один з Віце-
президентів, який найдовше обіймає цю посаду. Якщо жоден з Віце-президентів не присутній, 
делегати Конгресу обирають Голову з числа членів Ради Федерації. 
2. При однаковій кількості голосів, за виключенням виборів, Президент ФХУ або Головуючий на  
Конгресі має вирішальний голос. 
 
СТАТТЯ 15. Протокол Конгресу. 
 
1. Вся робота Конгресу, в тому числі всі пропозиції, викладаються в протоколах. Протокол 
складається українською мовою та надсилається всім колективним членам та членам Ради у 
місячний термін після закриття Конгресу. 
2. Протокол вважається ухваленим, якщо протягом одного місяця після розсилки до офісу ФХУ 
не буде подано жодних заперечень або протестів. У разі одержання письмових заперечень або 
протестів розгляд протоколу включається до порядку денного наступного Конгресу. 
 
СТАТТЯ 16. Голосування та право голосу. 
 
1. Делегати від місцевих осередків, колективних членів та члени Ради, які безпосередньо обрані 
до її складу попереднім Конгресом, мають на Генеральному або Позачерговому Конгресі рівні 
права голосу за принципом: один делегат або один член Ради – один голос. 
2. Не дозволяється голосування за довіреністю. 
3. Рішення з  питань щодо  виборів Президента, Першого віце-президента, Віце-президентів, 
членів Ради та Комісії внутрішнього аудиту, а також, окремих пропозицій по модифікації 
регламентів, положень, офіційних правил гри та тимчасового припинення (призупинення) 
членства  приймаються абсолютною більшістю голосів делегатів, які беруть участь у роботі  
Конгресу (50 відсотків голосів плюс один голос).  
4. Рішення з питань щодо внесення змін та доповнень до чинного Статуту, обрання Почесного 
Президента та почесних членів, відкликання будь-якого або всіх членів Ради, членів Комісії 
внутрішнього аудиту, виключення колективного члена приймаються 2/3 голосів делегатів, які 
беруть участь у роботі  Конгресу. 
5. Рішення з питань, що не вказані у пп.3 та 4 статті 16 чинного Статуту приймаються простою 
більшістю голосів (найбільшою кількістю голосів) делегатів, які беруть участь у роботі  
Конгресу. При цьому утримання від голосування не враховується. 
6. Рішення щодо ліквідації (розпаду) ФХУ може бути прийнято 4/5 голосів делегатів, які беруть 
участь у роботі Генерального Конгресу та/або спеціально скликаного Радою  Позачергового 
Конгресу. 
7. Колективні члени, членство яких тимчасово припинено (призупинено), та яким надано 
тимчасове членство права голосу не мають. 
8. Голосування має бути відкритим, а при проведені виборів – таємним, за умови, якщо 
делегати Конгресу не приймуть іншого рішення. 
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СТАТТЯ 17. Вибори. 
 
1.  При голосуванні кандидат на обрання вважається обраним у першому турі голосування, 
якщо його кандидатуру підтримано абсолютною більшістю голосів. 
2. Якщо обрання у першому турі не відбулося, проводиться другий тур голосування, за 
результатами якого обирається особа, кандидатура якої підтримана простою більшістю голосів. 
За рівного розподілу голосів у другому турі проводиться третій тур, в якому обирається особа, 
яка набрала просту більшість голосів. За умови рівного розподілу голосів у третьому турі, 
обраною вважається  особа, яка є найближчою за статусом до відповідної посади.  
 
СТАТТЯ 18. Набуття рішеннями чинності. 
 
1. Всі  рішення, прийняті Конгресом, набувають  чинності з моменту  їх прийняття, якщо інше не 
встановлено Конгресом або чинним законодавством України. 
2. Рішення Конгресу є обов’язковими для віх членів Федерації.    
 
СТАТТЯ 19. Рада Федерації. 
 
1. Рада Федерації є керівним органом управління ФХУ, що підконтрольна та підзвітна Конгресу і 
створюється для виконання статутних завдань Федерації на період між Конгресами. 
2. До складу Ради ФХУ з правом вирішального голосу входять Президент, Перший віце-
президент, Віце-президенти, Генеральний секретар (з правом дорадчого голосу) та інші особи, 
що обрані Генеральним Конгресом.  
3. До складу Ради  не може входити більше одного представника від місцевого осередку або 
колективного члена ФХУ.  
4. Кожен член Ради повинен обіймати активну посаду в структурі місцевого осередку, 
колективного члена або ФХУ. Якщо зазначена умова припиняє дію протягом терміну 
повноважень особи, то така особа втрачає право на переобрання. 
 
СТАТТЯ 20. Повноваження та права Ради Федерації.  
 
1. Рада має право приймати рішення з усіх питань, що не належать до виключної компетенції 
Конгресу або іншого органу ФХУ. 
2. У винятковому випадку Рада може прийняти рішення з питання,  що належить до виключної 
компетенції Конгресу, в тому числі про ротацію серед членів Ради, однак таке рішення буде 
предметом ратифікації Конгресом. Якщо таке рішення не підтверджується Конгресом, то воно 
скасовується. 
3. Рада Федерації має такі повноваження, що не можуть передаватися або скасовуватися: 
   3.1. скликання Генерального або Позачергового Конгресу ФХУ, визначення дати та місця їх 
проведення, порядку денного та норми представництва делегатів від місцевих осередків та 
колективних членів  ФХУ; 
   3.2. затвердження членів Виконкому Федерації, створення постійних, тимчасових комітетів та 
інших робочих органів, призначення їх голів; 
   3.3. призначення та відкликання Генерального секретаря; 
   3.4. санкціонування  термінових рішень Виконкому та Комісії внутрішнього аудиту; 
   3.5. формування та нагляд за бухгалтерським обліком, контроль за дотриманням фінансової 
дисципліни; 
   3.6. затвердження та корегування річного бюджету Федерації, а також прийняття рішень 
щодо надання фінансової підтримки місцевим осередкам та колективним членам; 
   3.7.  здійснення господарського управління коштами та майном ФХУ; 
   3..8.  ініціювання пропозицій для розгляду Конгресом; 
   3.9. затвердження штатного розпису службового аппарату Федерації, введення та скорочення 
посад в штатному розписі; 
   3.10. підтвердження договорів, укладених від імені Федерації, із засобами масової інформації, 
рекламними агенціями, спонсорами, торговими представництвами та інші; 
   3.11. затвердження усіх регламентів та положень змагань, що проводяться під егідою 
Федерації та її колективними членами; 
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   3.12. затвердження зразків нагородної, пам’ятної символіки та атрибутики, печаток та 
штампів; 
   3.13.  розгляд звернень, заяв та апеляцій  до виконавчих органів ФХУ;  
   3.14. призначення та зняття з посад головного та старших тренерів збірних команд, а також, 
затвердження календарних планів  спортивних та навчально-тренувальних заходів ФХУ;    
   3.15. контроль за виконанням всіх рішень прийнятих Конгресами, роботою структурних 
підрозділів та інших органів ФХУ; 
4. Рада може доручити  підготовку та впровадження її рішень або контроль за їх виконанням 
групам, або окремим своїм членам. Про виконання цих доручень членами Ради надається 
відповідний звіт.   
5. Рада керує справами ФХУ за винятком обсягу повноважень, що делеговані Генеральному 
секретарю та за умови, що ці повноваження не належать Раді відповідно до чинного Статуту. 
6. Рада, згідно із ст.8 чинного Статуту, може припинити до наступного Конгресу повноваження 
свого члена або члена іншого органу Федерації, якщо є юридичні підстави вважати, що ця 
особа припустилася істотного порушення службового обов’язку або своїми діями чи 
бездіяльністю призвела до підриву авторитету та престижу Федерації.  
 
СТАТТЯ 21. Термін повноважень Ради Федерації. 
 
1. Термін повноважень членів Ради, обраних Конгресом, складає чотири роки, за виключенням 
періоду 2005-2008 рр. коли цей термін буде три роки. 
2. Усі члени Ради можуть бути переобраними. Не може бути обраною або переобраною до Ради 
особа віком 75 і більше років. 
3. У випадку виникнення вакансії серед членів Ради, обраних Конгресом, Рада обирає заміну 
(проводить ротацію) на решту терміну повноважень, згідно із п.2 статті 20 чинного Статуту. 
 
СТАТТЯ 22. Засідання Ради , прийняття рішень, протокол. 
 
1. Рада ФХУ збирається на свої засідання не менше чотирьох разів на календарний рік. 
Президент скликає та є Головою на засіданні або, за його відсутності, Перший віце-президент. 
2. На вимогу 1/3 членів Ради Президент зобов’язаний  скликати засідання Ради  протягом двох 
тижнів від дати такої вимоги.  
3. Засідання Ради має кворум, якщо на ньому присутні 2/3 від загальної кількості членів, 
включаючи Президента або, за його відсутності, Першого віце-президента.  
4. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ради. Під час голосування, за умови 
рівної кількості голосів, вирішальний голос має Головуючий. Голосування є відкритим, а вибори 
- таємними, якщо Рада не прийме інше рішення. За рівного розподілу голосів Головуючий має 
вирішальний голос. 
5. Рішення Ради набуває чинності з моменту його прийняття, якщо на засіданні  не прийнято 
інше рішення. 
6. На засіданні Ради ведеться офіційний протокол. Протокол надається всім членам Ради перед 
наступним засіданням. Прийняте рішення в 3-денний термін розміщується на офіційній Інтернет 
- сторінці  ФХУ і  надсилається місцевим осередкам та колективним членам ФХУ. 
 
СТАТТЯ 23. Виконавчий комітет, повноваження та прийняття рішень. 
 
1. Виконавчий комітет Федерації створюється з метою розв'язання поточних, першочергових, 
надзвичайних та найскладніших питань, що виникли в діяльності ФХУ і потребують негайного 
або оперативного вирішення в період між засіданнями Ради ФХУ. 
2. Порядок роботи Виконкому визначається положеннями цієї статті чинного Статуту та 
відповідними розпорядженнями Президента. 
3. До складу Виконкому за посадою входять Президент, Перший віце-президент, Віце-
президенти та Генеральний секретар, інші особи, як правило голови профільних комітетів, що 
затверджені  Радою за поданням  Президента ФХУ. 
4. На засіданнях Виконкому головує Президент, а за його відсутності Перший віце-президент 
або визначений ним Віце-президент. 
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5. Порядок денний, час та місце проведення засідання Виконкому визначається Президентом 
ФХУ. Члени Виконкому мають право внести до порядку денного питання, що потребують 
оперативного вирішення. 
6. Виконком має право призначати тимчасові комісії, утворювати експертні та інші групи 
фахівців, відряджати їх для виконання статутної діяльності в міста та області України або за 
кордон.  
7. Рішення Виконкому, є обов'язковим для всіх членів ФХУ і набуває чинності з моменту його 
прийняття, якщо не передбачено інше.  Виконавчий комітет оперативно інформує Раду про 
прийняті рішення. 
8. Виконавчий комітет Федерації має такі повноваження: 
   8.1. моніторинг діяльності місцевих осередків та колективних членів ФХУ, комітетів та інших 
органів, щодо дотримання вимог  чинного Статуту;  
   8.2. організація поточної роботи по виконанню рішень Конгресу та Ради ФХУ; 
   8.3. здійснення необхідних заходів для забезпечення фінансової стабільності та наповнення 
бюджету ФХУ; 
   8.4. збереження активів ФХУ та впровадження заходів по запобіганню та виявленню 
порушень або інших неправомірних дій, забезпечення достатніх фінансових резервів; 
   8.5. укладання контрактів із штатними працівниками службового апарату ФХУ, встановлення 
щорічних фондів заробітної плати, компенсацій та премій членам збірних команд; 
   8.6. залучення фахівців різних галузей для виконання статутних цілей та завдань; 
   8.7. укладання контрактів з гравцями, тренерами та іншими спеціалістами, формування 
складів збірних команд та офіційних делегацій ФХУ для участі у міжнародних змаганнях та 
чемпіонатах МФХ (IIHF); 
   8.8. пошук та висування кандидатур на посади головних або старших тренерів збірних 
команд; 
   8.9. планування спортивних та науково-методичних заходів для удосконалення роботи по 
розвитку хокейної інфраструктури, участь у розробці державних та міжвідомчих спортивних 
програм. 
   8.10. налагодження міжнародних зв’язків; 
   8.11. забезпечення напрямків роботи визначених Президентом ФХУ;  
   8.12. контроль за діяльністю службового апарату ФХУ,  особливо щодо виконання вимог 
чинного Статуту, регламентів, положень, директив, рішень та наказів. 
9.  Засідання Виконкому має кворум та вважається повноважним, якщо в його роботі бере 
участь  абсолютна більшість членів. В окремих випадках засідання можуть проводитись в 
режимі он-лайн конференцій за допомогою сучасних засобів електронного та телефонного 
зв’язку при умові дотримання вимог цієї статті.  
10. Рішення Виконкому приймаються простою більшістю голосів його членів. При рівній кількості 
голосів у ході голосування вирішальний голос має Президент ФХУ. У випадках прямої 
неможливості скликання засідання Виконкому у визначений Президентом термін, рішення 
можуть прийматися із застосуванням сучасних засобів електронного зв’язку. 
 
Р О З Д І Л   V.  ПРЕЗИДЕНТ ТА ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ. 
 
СТАТТЯ 24. Президент ФХУ. Обов’язки та права. 
 
1. Президентом Федерації хокею України може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є 
членом ФХУ, і чий вік менше  75 років. 
2. Кандидатура на обрання Президентом ФХУ пропонується будь-яким членом ФХУ і 
надсилається до Виконкому за 30 днів до дати відкриття Конгресу. Президент, якого 
переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду. Прізвища та програми всіх 
кандидатів обов'язково надсилаються  колективним членам ФХУ не пізніше ніж за 15 днів до 
початку Конгресу. 
3. У випадку, коли кандидат або кандидати на посаду Президента  особисто письмово знімають 
свої кандидатури на обрання і більше кандидатів не залишається, делегати Конгресу можуть 
прийняти рішення про подовження повноважень керівних органів Федерації на обумовлений 
термін для висунення нових кандидатур або висунути нові кандидатури на цьому ж засіданні 
Конгресу і обрати Президента ФХУ. 
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4. Президент ФХУ обирається на термін у чотири роки, за виключенням періоду 2005-2008 рр. 
коли цей термін буде складати три роки. 
5. Президент ФХУ головує на  всіх Конгресах та засіданнях Ради. 
6. Президент  ФХУ має невід'ємні права та обов’язки, а саме:  
   6.1. особисто керує діяльністю Федерації, забезпечує незалежність ФХУ, права і свободи її 
членів, забезпечує прийняття всіх рішень, положень та правил із дотриманням чинного Статуту; 
   6.2. без доручення представляє ФХУ в Міжнародній федерації хокею (IIHF), центральних 
органах виконавчої влади України та інших країн, державних та недержавних установах, 
громадських організаціях, всіма третіми особами; 
   6.3. пропонує Конгресу на обрання кандидатури Першого віце-президента і Віце-президентів, 
персональний склад Ради Федерації; 
   6.4. має виключне право пропонувати Раді кандидатуру для призначення Генеральним 
секретарем ФХУ; 
   6.5. має право першого підпису фінансових та інших документів ФХУ;  
   6.6. укладає від імені ФХУ угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки 
в банківських установах; 
   6.7. видає розпорядження, накази та інші документи, обов'язкові для підпорядкованих йому 
органів та установ; 
   6.8. розподіляє обов'язки між всіма Віце-президентами та керівниками підпорядкованих йому  
органів ФХУ; 
   6.9. нагороджує від імені Федерації осіб за видатні заслуги перед вітчизняним хокеєм;  
   6.10. представляє, за згодою Ради, видатних спортсменів, тренерів та інших фахівців з хокею, 
членів ФХУ до державних або відомчих нагород та почесних звань;  
7. За відсутності Президента його повноваження і обов'язки покладаються на Першого віце-
президента. 
8. Якщо Президент припиняє виконання своїх обов’язків або не має змоги їх виконувати, Рада 
має право призначити із числа Віце-президентів Виконувача обов’язки  Президента ФХУ, але 
тільки на термін не довший ніж до наступного Генерального Конгресу, або скликати  
Генеральний Конгрес.    
 
СТАТТЯ 25. Віце-президенти. Обов’язки та права. 
 
1. Перший віце-президент та Віце-президенти обираються Генеральним Конгресом. Термін 
повноважень Першого віце-президента і Віце-президентів складає чотири роки, за виключенням 
періоду 2005-2008 рр. коли цей термін буде складати три роки. 
2. Перший віце-президент і Віце-президенти керують роботою ФХУ згідно з розподілом 
обов'язків між ними, затвердженими Президентом ФХУ, та відповідно до його доручень. За 
відсутності Президента ФХУ його права і обов'язки реалізує Перший віце-президент або 
визначений ним Віце-президент. 
2. Перший віце-президент, а за його відсутності виконуючий його обов’язки Віце-президент, має 
право підпису фінансових та інших документів Федерації. 
3. Всі Віце-президенти підпорядковуються і підзвітні Президенту ФХУ та Конгресу. 
 
Р О З Д І Л  VI. ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР. 
 
СТАТТЯ 26. Генеральний секретар. Повноваження та обов’язки.  
 
1. Генеральний секретар Федерації є посадовою особою оперативного управління, що 
призначається та відкликається виключно Радою ФХУ; 
2. Генеральний секретар має   такі повноваження:  
   2.1. представництво ФХУ в частинах, що делеговані Президентом ФХУ;     
   2.2. керівництво службовим апаратом ФХУ; 
   2.3. призначення на посаду та звільнення працівників службового апарату ФХУ, а також, 
внесення на розгляд Ради кандидатур щодо призначення головами комітетів або їх відкликання; 
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   2.4.  складання та подання на затвердження Радою річного кошторису доходів та видатків, 
стану та розмірів фінансових активів, право підпису фінансових та інших документів Федерації в 
частині, делегованій Президентом ФХУ; 
   2.5.  складання письмового звіту Ради для розгляду Конгресом;   
   2.6.  ініціювання здійснення видатків на спортивні заходи та інші заходи з урахуванням 
можливостей бюджету ФХУ; 
   2.7.  проведення необхідних заходів по підготовці засідань керівних органів ФХУ; 
   2.8.  контроль за виконанням рішень керівних органів ФХУ; 
   2.9.  визначення складу та меж компетенції у роботі груп фахівців та інших робочих груп; 
   2.10. здійснення зв’язку із Міжнародною федерацією хокею та національними асоціаціями 
інших країн, місцевими осередками та  колективними членами ФХУ; 
   2.11. залучення фахівців до роботи у сфері хокею; 
   2.12. збереження документів Конгресів, протоколів Ради та Виконкому, постійних і тимчасових 
комітетів, інших поточних документів, формування архіву ФХУ; 
   2.13. виконання спеціальних та окремих доручень керівництва ФХУ; 
3. Генеральний секретар є присутнім на Конгресі, входить до складу Ради та Виконкому,  
присутній на засіданнях профільних комітетів та робочих груп.   
4.  Радою ФХУ можуть визначатися додаткові права та обов’язки Генерального секретаря. 
 
Р О З Д І Л  VII. ПРОФІЛЬНІ КОМІТЕТИ ТА ІНШІ ГРУПИ ФАХІВЦІВ. 
 
СТАТТЯ 27. Комітети, обрання та повноваження. Робочі групи. 
 
1. Для здійснення поточної роботи за профільними напрямками Рада ФХУ може створювати різні 
комітети, комісії та інші групи фахівців. Функціональні завдання та порядок роботи таких органів 
визначається Радою ФХУ. 
2. Постійні комітети  є робочими органами з основних напрямів організації і розвитку хокею. 
Комітети створюються і діють у відповідності до чинного Статуту ФХУ, а також положень, 
затверджених Радою. Відповідний Комітет очолює Голова, як правило, обирається Радою із 
числа свої членів. Один член Ради може очолювати не більше двох комітетів.  
3. Постійними комітетами ФХУ є: 

- комітет збірних команд 
- спортивний комітет 
- комітет юніорського хокею 
- комітет хокейних арбітрів 
- тренерський комітет 
- комітет з науково-методичного забезпечення та підготовки тренерських кадрів 
- правовий комітет 
- комітет ветеранів 
- комітет розвитку хокею 
- комітет міжрегіональних зв’язків  
- медичний комітет 
- комітет з маркетингу 

4. Рада може створювати інші комітети. 
5. За необхідності, Генеральний секретар може визначати групи спеціалістів для виконання 
певних обов’язків та робочі групи  для виконання окремих, обмежених за часом, обов’язків, 
призначає керівників груп та визначає межі їх компетенції. 
6. Голови комітетів консультують Генерального секретаря , який може делегувати деякі свої 
функції тому або іншому комітету, і персонально відповідають за організацію роботи 
відповідного  комітету.  
7. Голова комітету представляє свій комітет у Раді ФХУ, визначає дати засідань, відповідає за 
належне ведення діловодства, звітує перед Радою та інформує Генерального секретаря про 
стан справ у комітеті. 
8.Будь-який член Ради може відвідувати засідання комітетів як спостерігач.  
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СТАТТЯ 28. Комісія внутрішнього аудиту. Права та повноваження 
 
1. Аудит фінансової діяльності здійснюється Комісією внутрішнього аудиту ФХУ, що обирається 
та підзвітна виключно Конгресу. До складу Комісії входять три особи, які обираються як 
кандидати від місцевих осередків та колективних членів Федерації.  
2. Перевірки проводяться Комісією за дорученням Конгресу, Ради або Президента ФХУ, за 
власною ініціативою, або на вимогу не менш ніж 2/3 від загальної чисельності місцевих 
осередків та колективних членів ФХУ. 
3. Комісія внутрішнього аудиту подає на затвердження Радою результати проведених нею 
перевірок, складає письмові висновки за щорічними звітами та балансами, має право вимагати 
від посадових осіб ФХУ та її органів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших 
документів, а також особистих пояснень. 
4. Комісія може вимагати скликання Позачергового Конгресу, якщо виникла пряма загроза 
принциповим інтересам ФХУ та її членам, або були виявлені зловживання з боку посадових осіб 
Федерації. 
 
 
Р О З Д І Л  VIII. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
 
 
СТАТТЯ 29. Власність та фінансова діяльність ФХУ. 
 
1. Відповідно до чинного законодавства України  Федерація може мати у власності кошти та 
інше майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності.  
2. ФХУ може набувати права власності, зокрема на:  
   2.1. кошти та інше майно, передане членами ФХУ або державою у встановленому чинним 
законодавством України порядку;  
   2.2. пожертвування та безповоротна фінансова допомога громадян, підприємств, установ та 
організацій, інших юридичних та фізичних осіб;  
   2.3. володіння, користування і розпорядження майном, придбаним за рахунок власних 
коштів.    
3. Постійними джерелами формування власних коштів ФХУ є: 
   3.1. членські та вступні внески; 
   3.2. одноразова та/або безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування 
громадян України, іноземних громадян або осіб без громадянства, підприємств, установ та 
організацій України та іноземних держав.  
   3.3. грошові внески індивідуальних та колективних членів Федерації, хокейних клубів 
(команд), установ та організацій згідно із регламентами змагань, що проводяться під егідою 
ФХУ. 
   3.4.  кошти, що надані з Державного та місцевих бюджетів. 
4. У власності ФХУ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, 
обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для 
матеріального забезпечення статутної діяльності ФХУ, не вилучене з цивільного обігу і не 
обмежене у використанні. 
5. ФХУ самостійно і незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження 
належним їй майном через свій вищий керівний орган  - Конгрес, або через інші органи ФХУ в 
межах їх повноважень, визначених чинним Статутом. Конгрес ФХУ може закріплювати певне 
належне їй майно за місцевими осередками ФХУ і делегувати керівним органам останніх певні 
права  на розпорядження ним. 
6. ФХУ має право, відповідно до вимог чинного законодавства України, заснувати  установи та 
організації необхідні для досягнення її статутних цілей, в тому числі засоби масової інформації. 
7. ФХУ, створені нею установи та організації, зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський 
облік, статистичну звітність, реєструватись в органах державної податкової адміністрації, інших 
державних органах та установах відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 
 
 

 
 

16



Стаття 30. Кошторис. 
 
1. Кошторис ФХУ щодо надходжень та витрат складається на кожний фінансовий рік і 
затверджується Радою.  
2. Непередбачені витрати та зміни до кошторису розглядаються і затверджуються Радою ФХУ 
за поданням Виконкому. 
 
Стаття 31. Фінансовий рік. 
1. Фінансовий рік Федерації починається 1 січня і закінчується 31 грудня. ФХУ самостійно веде 
бухгалтерський облік та звітність відповідно до чинного законодавства України. 
2. Кожного фінансового року Генеральний секретар готує на розгляд Радою бюджет ФХУ з 
надходженнями та видатками. 
 
Р О З Д І Л  IX.  ЗМАГАННЯ ТА ОРГАНИ СПОРТИВНОГО ПРАВОСУДДЯ. 
 
Стаття 32. Змагання з хокею з шайбою в Україні. 
1. У порядку, визначеному  законодавством України,  ФХУ має повноваження на організацію та 
проведення  або скасування змагань з хокею в Україні за участю її членів або збірних команд . 
Це положення не поширюється на змагання Міжнародної федерації хокею (IIHF).  
2. Змаганнями Федерації є: 
    2.1. всеукраїнські змагання, першості серед дитячо-юнацьких команд спортивних шкіл та 
клубів у різних вікових категоріях; 
    2.2. чемпіонат України серед аматорських та професіональних команд (клубів);  
    2.3. міжнародні та всеукраїнські турніри серед аматорських та професіональних команд 
(клубів); 
    2.4. міжнародні та всеукраїнські турніри серед молодіжних та юніорських команд;        
    2.5. виставкові та товариські матчі між збірними командами.  
3. Рада ФХУ приймає рішення про створення або включення до своєї компетенції інших змагань, 
а також про скасування існуючих змагань. 
4.  Міжнародні змагання та міжнародні турніри, що проводяться за участю членів ФХУ і, що не 
організовуються МФХ (IIHF), повинні узгоджуватися з нею. Будь-які міжнародні регіональні 
змагання і турніри повинні узгоджуватися з ФХУ. 
 
Стаття 33. Регламенти змагань. 
 
 1. Рада ФХУ затверджує всі регламенти та положення, що визначають умови і порядок участі 
команд у змаганнях, що проводяться під юрисдикцією ФХУ. 
2. Умовою допуску до змагань під юрисдикцією ФХУ клубів (команд), що входять до складу 
колективних членів ФХУ, є їх згода виконувати положення чинного Статуту, регламентів, 
положень та рішень ФХУ.   
 
СТАТТЯ 34. Спортивне правосуддя. 
 
1. Органами, що здійснюють спортивне правосуддя та застосовують дисциплінарні заходи 
відповідно до правил та регламентів Федерації є: 
    1.1. орган першої інстанції – Дисциплінарний комітет; 
    1.2. орган другої інстанції – Апеляційний комітет. 
2. Кандидатури голів та членів цих комітетів вносяться Президентом або Виконкомом і 
затверджуються терміном на два роки Радою. 
3. До складу комітетів не можуть входити Віце-президенти, члени Ради та Виконкому, але 
можуть бути присутніми на засіданнях. 
4. Комітети приймають рішення в межах своїх повноважень керуючись діючими на той момент 
Дисциплінарними правилами ФХУ. 
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СТАТТЯ 35. Дисциплінарний та Апеляційний комітети. 
 
1. До складу Дисциплінарного та Апеляційного комітетів ФХУ входять:  Голова комітету, 
заступник голови комітету та по три члени комітетів. Загальна чисельність членів комітетів не 
може перевищувати п’яти чоловік. 
2. Комітети, як правило, приймають рішення в присутності всіх членів. Три члени комітету 
складають кворум. 
3. Апеляційний комітет уповноважений розглядати апеляції на рішення Дисциплінарного 
комітету відповідно до чинних на той момент дисциплінарних правил Федерації і його рішення є 
остаточними. 
 
 
Р О З Д І Л  Х. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
 
СТАТТЯ 36. Дисциплінарні заходи та юрисдикція. 
 
1. До колективних та індивідуальних (фізичних осіб) членів  ФХУ можуть застосовуватися такі 
дисциплінарні заходи:  
    1.1. попередження;  
    1.2. зауваження;  
    1.3. грошовий обов’язковий внесок;  
    1.4. анулювання результату матчу;  
    1.5. рішення про перегравання матчу;  
    1.6. зняття очок;  
    1.7. присудження перемоги суперникові без проведення матчу;  
    1.8. дискваліфікація з поточних змагань та/або виключення з учасників майбутніх змагань; 
    1.9. позбавлення права участі у зазначеній кількості матчів або протягом визначеного або 
невизначеного терміну;  
    1.10. позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного або невизначеного 
терміну.  
2. Дисциплінарні заходи застосовуються за неспортивну поведінку, порушення офіційних правил  
гри та/або порушення чинних Статутів МФХ, ФХУ, регламентів, положень, рішень і директив, 
чинних на той час. 
3. Рада ФХУ уповноважена видавати положення та правила , що визначають процедуру 
здійснення спортивного правосуддя. 
 
СТАТТЯ 37. Заборонені об’єднання та спілки. 
1. Членам ФХУ забороняється створення і вступ до будь-яких спортивних об’єднань, 
громадських організацій, асоціацій, ліг та союзів без згоди Федерації. 
2. Створення або вступ  члена ФХУ до будь-якого угруповання, визначеного цією статтею 
чинного Статуту, може бути оскаржено в судових інстанціях відповідно до чинного 
законодавства України. 
 
 Р О З Д І Л  ХІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
 
СТАТТЯ 38. Питання не врегульовані або не визначені у Статуті. 
 
1. В своїй діяльності ФХУ керується принципами гуманізму, верховенства права, визнання 
пріоритету загальнодержавних цінностей, прав і свобод людини і громадянина. 
2. Рада ФХУ має невід’ємні повноваження із прийняття рішень з усіх питань, не визначених або 
не врегульованих цим Статутом. Зазначені рішення приймаються згідно із відповідними 
положеннями ФХУ та Міжнародної федерації хокею (IIHF). 
 
СТАТТЯ 39. Припинення діяльності  ФХУ. 
 
1. Припинення діяльності (реорганізація або ліквідація) ФХУ здійснюється за рішенням Конгресу, 
за рішенням суду або іншим чином, передбаченим чинним законодавством України. 
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2.  Рішення про припинення діяльності ФХУ може бути прийнято на Конгресі ФХУ не менше ніж 
4/5 голосів від загальної кількості делегатів, що обрані колективними членами та суб’єктами 
ФХУ. 
3. Для вирішення всіх питань, пов’язаних з ліквідацією, Конгресом утворюється ліквідаційна 
комісія, що діє в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
4. Кошти та інше майно, в разі ліквідації ФХУ, передаються іншій організації відповідного виду, а 
у випадках, передбачених законодавством України, спрямовуються в доход держави. 
  
Стаття 40. Варіант іноземною мовою. 

1. У разі будь-яких розбіжностей у перекладах на англійську або інші офіційні мови МФХ 
(IIHF) тексту цього Статуту, український варіант має переважну силу.  
 
Стаття 41. Особливі положення 

1. Вікові обмеження, визначені у чинному Статуті, не застосовуються до Президента ФХУ, членів 
Ради та членів комітетів, які обіймають ці посади на момент набуття Статутом чинності.  

2. Внесення змін і доповнень до чинного Статуту приймаються Генеральним Конгресом 
федерації на підставі пропозицій та висновків спеціальної комісії, утворення та робота якої 
регламентується  відповідною постановою Ради. 

3. Зміни і доповнення до Статуту реєструються в установленому законодавством порядку. 
 
 

Р О З Д І Л  XIІ. НАБУТТЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ. 
 

Стаття  42. Набуття чинності. 

1. Цей Статут прийнятий на V звітно-виборчій Конференції ФХУ 12 жовтня 2005 року у м. Києві і 
набуває чинності з моменту його реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

 
 

19


	3. Апеляційний комітет уповноважений розглядати апеляції на рішення Дисциплінарного комітету відповідно до чинних на той момент дисциплінарних правил Федерації і його рішення є остаточними. 

