ПОЛОЖЕННЯ
про членство у Спортивному комітеті України

1. Загальні положення
1.1. Положення про членство у Спортивному комітеті України (далі – Положення)
розроблено відповідно до статті 3 Статуту Спілки громадських організацій «Спортивний
комітет України» (далі – Спілка) і встановлює порядок прийому до Спілки нових членів.
1.2. Членство в Спілці є добровільним та може бути повним або асоційованим.
1.3. Члени Спілки можуть бути членами інших громадських об’єднань.
1.4. Всі члени СКУ повинні визнавати статут СКУ і сприяти діяльності Спілки.
2. Статус кандидата на вступ до Спілки
2.1. Кандидатами на вступ до Спілки є утворені в установленому порядку громадські
об’єднання (далі- Організації), статутними цілями яких є розвиток та популяризація окремих
видів спорту або фізичних активностей, що визнають Статут Спілки, сприяють її діяльності,
сплачують вступні та членські внески (далі – кандидат).
3. Повне членство
3.1. Повними членами Спілки можуть бути організації, що відповідають всім критеріям
членства у Спілці. Повні члени Спілки мають право голосу щодо прийняття усіх рішень, що
стосуються діяльності організації, в порядку, визначеному Статутом Спілки. Представники
організацій, які є повними членами, можуть обиратися до керівних органів Спілки.
3.2. Набуття повного членства можливе лише для тих Організації, які мають статус
асоційованого члена Спілки і виконали вимоги пункту 4.4. цього Положення.
3.3. Повний член Спілки може отримувати фінансову допомогу відповідно до Положення
про розподіл коштів Спортивного комітету України»
4. Асоційоване членство
4.1. Організація може стати асоційованим членом Спілки у разі, коли вона не бажає набувати
статусу повного члена, а також коли організація не відповідає усім критеріям набуття
повного членства в Спілці.
4.2. Асоційовані члени Спілки мають право:
- вносити пропозиції до порядку денного Генеральної асамблеї та приймати участь у її
засіданні з правом дорадчого голосу;
- пропонувати створення постійних або тимчасових робочих органів Спілки (спеціалізованих
комісій, комітетів, секцій). Приймати участь в роботі таких органів і очолювати їх.
- брати участь у заходах Спілки;
- використовувати можливості та ресурси Спілки для захисту своїх прав, інтересів перед
органами державної влади та іншими організаціями, підприємствами та установами;
- використовувати в установленому Спілкою порядку символіку Спілки із зазначенням свого
статусу «Асоційований член»;
- розміщення інформації про свою організацію на веб-сайті Спілки та в друкованому виданні
Спілки;
- брати в установленому порядку участь у конкурсі на отримання гранту Спілки.
4.3. Асоційований член Спілки зобов'язаний:
- дотримуватись положень Статуту Спілки;
- активно сприяти розвитку і вдосконаленню діяльності Спілки, зміцненню її авторитету;
- не допускати дій, що завдають шкоди інтересам Спілки;
- своєчасно сплачувати членські внески до Спілки.

На відміну від повних членів, представники організацій, що є асоційованими членами, не
можуть бути обраними до керівних органів Спілки.
4.4. Термін асоційованого членства складає 2 роки, якщо Генеральної Асамблеєю не буде
прийнятого іншого рішення про скорочення або продовження такого терміну.
4.5. Асоційований член не є членом Спортивного комітету України відповідно до норм
статуту Спортивного комітету України.
5. Порядок набуття повного та асоційованого членства в Спілці
5.1. Прийом у члени Спілки здійснюється на підставі заяви кандидата, поданої до
Виконкому Спілки.
5.2. Для вступу до Спілки кандидат подає такі документи:
5.2.1. Заява про вступ;
5.2.2. Копія рішення керівного органу кандидата про вступ до Спілки;
5.2.3. Копія Статуту кандидата;
5.2.4. Копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації;
5.2.5. Довідка про розвиток відповідного виду спорту;
5.2.6. Довідкова інформація про кандидата (склад та структура керівних органів,
структура організації, контакти);
5.2.7. Довідка про членство у відповідній міжнародній організації (для набуття повного
членства).
Копії документів мають бути завірені підписом уповноваженої посадової особи та
печаткою.
5.3. Виконком розглядає подані кандидатом документи з урахуванням критеріїв про повне
членство, що додаються.
За результатами розгляду Виконком надає свої рекомендації та пропозиції на розгляд
Генеральної Асамблеї про прийом або відмову у прийомі кандидата до Спілки, та отримання
повного чи асоційованого членства.
5.4. Рішення Генеральної асамблеї про відмову у прийомі до Спілки є остаточним та
оскарженню не підлягає.
5.5. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття Генеральною асамблеєю рішення про
прийом або відмову у прийомі до Спілки Виконавчою дирекцією направляється кандидатові
повідомлення про рішення Генеральної асамблеї.
Додаток до Положення про
членство у Спортивному комітеті України
Критерії отримання повного членства в Спортивного комітеті України
1. Вид спорту визнаний в Україні.
2. Міжнародна федерація з виду спорту є членом SportAccord або спортивна федерація
розвиває національний вид спорту, який виник і розвивається в Україні.
3. Розвиток виду спорту в Україні.
4. Співпраця щодо розвитку та популяризації неолімпійських видів спорту з СКУ.
Критерії отримання асоційованого членства в Спортивного комітеті України
1. Відсутність конфлікту інтересів з повноправним членом СКУ.

