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ФІНАНСОВО-МАЙНОВИЙ РЕГЛАМЕНТ
ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ
на 2018 рік

1. Загальні положення.
1.1. Фінансова діяльність Федерації спортивного орієнтування України
(далі – ФСОУ) здійснюється у відповідності до чинного законодавства
України, Статуту ФСОУ та цього регламенту.
1.2. Джерелами формування коштів і майна ФСОУ можуть бути:
 кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова
допомога, добровільні пожертви членів ФСОУ, інших осіб;
 пасивні доходи;
 кошти або майно, які надходять такій Організації від ведення її
основної діяльності;
 дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з
державних цільових фондів;
 благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
 майно та кошти, які набуті на інших підставах, не заборонених
законом.
1.3. Кошти ФСОУ направляються на забезпечення статутної діяльності
ФСОУ згідно з рішеннями конференції, президії та календарним
планом заходів, що проводить Федерація.
1.4. Усі надходження зараховуються на розрахунковий рахунок
Громадської організації «Федерації спортивного орієнтування України»
(ГО ФСОУ) 26005589405 в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», МФО
380805, ідентифікаційний код 20067377.
У виняткових випадках можлива сплата внесків готівкою.
2. Внески.
2.1. Структура добровільних внесків членів Федерації та інших осіб
за призначенням:
 вступний внесок;
 щорічний членський внесок;
 заявочний внесок або цільовий внесок;
 компенсаційний внесок;
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благодійна допомога.

2.2. Структура добровільних внесків членів ФСОУ за віком та фахом
2.2.1. I група: діти віком до 13 років (2005 р.н. та молодші);
2.2.2. II група: діти віком - 14 років (2004 р.н.); чоловіки та жінки віком 70
років та більше (1948 р.н. та старші);
2.2.3. III група: молодь віком 15-18 років (2003-2000 р.н.); чоловіки та жінки
віком
60-69 років (1958-1949 р.н.); особи з обмеженими
можливостями;
2.2.4. IV група: чоловіки та жінки віком 19-59 років (1999-1959 р.н.);
2.2.5. V група: фахівці (тренери, керівники гуртків, керівники клубів,
посадові особи ФСОУ, судді та картографи), інші особи незалежно від
віку, які не планують участь у змаганнях у поточному році.
3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

Визначення та терміни оплати внесків
Вступний внесок - це кошти, які одноразово сплачуються
індивідуальними членами під час вступу до ФСОУ. Вступний внесок
сплачується незалежно від того, чи був коли-небудь заявник членом
ФСОУ та з якої причини було втрачене членство (добровільне,
примусове, автоматичне вибуття).
Особи, які були членами ФСОУ у 2017 році, вступний внесок не
сплачують, якщо до 20.03.2018 р. підтвердили своє членство сплатою
щорічного внеску згідно цього Регламенту.
Щорічний членський внесок - це кошти, які сплачуються
індивідуальними членами щорічно на протязі всього терміну
перебування членом ФСОУ. Термін оплати щорічного внеску на
поточний рік - до 20 березня, але не пізніше ніж за 7 днів до початку
перших офіційних змагань. При не своєчасній оплаті щорічного
внеску, припинення членства наступає автоматично та не потребує
прийняття додаткового рішення. Дія щорічного внеску закінчується 31
грудня поточного року.
Заявочний внесок або цільовий внесок на участь у змаганнях.
Заявочний внесок на Національних змаганнях, які проводить ФСОУ,
сплачується в залежності від участі у змаганнях у віковій групі/класі.
Дійсні члени ФСОУ та діти, що зареєстровані в ФСОУ згідно вимог
Реєстраційного регламенту, користуються фінансовою пільгою на
заявочний внесок. Пільга становить 50% від заявочного внеску.
Термін оплати заявочних внесків регламентується у бюлетенях на
відповідні заходи.
Заявочний внесок сім'ї.
Сім’я (не менше трьох осіб – батьки та діти не молодше 10 років, які
обов’язково приймають участь у змаганнях та є дійсними членами
ФСОУ) при оплаті заявочного внеску має пільги - сплачує 50% від
заявочного внеску за всіх за кожний вид змагань.
Почесні члени ФСОУ внески не сплачують (Додаток 1).
Члени ФСОУ, які підпадають під визначення «параолімпійці» і мають
документальне підтвердження, заявочні внески не сплачують.
Заявочні внески для змагань з рогейну (формат від 6 до 24 годин)
сплачуються з коефіцієнтом (К): К=2,0.

2

ФІНАНСОВО-МАЙНОВИЙ РЕГЛАМЕНТ ФСО УКРАЇНИ НА 2018 РІК
3.3.6. Заявочний внесок на змаганнях складається з заявочного внеску до
ФСОУ та збільшення, яке отримує Організатор - організація (клуб), що
проводить змагання; розмір збільшення визначається таким чином:
 якщо змагання мають достатнє централізоване фінансування - 0 %;
 якщо змагання не мають централізованого фінансування або
централізоване фінансування недостатнє, збільшення внеску (або
доля, що отримує організатор) становить до 400% від розміру
пільгового внеску у ФСОУ для членів ФСОУ та до 400% від розміру
повного внеску у ФСОУ для інших.
В останньому випадку розмір збільшення визначається на підставі
бюджету змагань. Організатор пропонує та узгоджує з представником
ФСО України розмір збільшення внеску. В разі недосягнення згоди,
питання розглядає Президія ФСОУ, рішення якої є остаточним.
3.3.7. Умови участі у змаганнях не зареєстрованих осіб.
У разі заявки на участь у змаганнях особи, яка не зареєстрована у
ФСОУ, організатор має право провести реєстрацію для участі у
зазначених змаганнях, та ввести особисті дані тільки на підставі
оригіналів документів, що підтверджують такі дані. Така реєстрація
дає право на участь у конкретному заході та не дає право на
фінансову пільгу.
3.3.8. За будь-яких умов фінансового забезпечення офіційних заходів
(чемпіонат, першість, кубок, світові рангові змагання, комплексні
заходи, ігри та інші) заявочні внески сформовані на підставі пунктів
3.3.1. – 3.3.7. в повному обсязі (доля ФСОУ) спрямовуються до
Федерації на ведення статутної діяльності.
3.4. Компенсаційні внески:
3.4.1. Учасники, які не витримали термін надання заявки на Національні
змагання, що проводить ФСО України, додатково сплачують
компенсаційний внесок № 1, що дорівнює повному заявочному внеску.
3.4.2. Команди сплачують компенсаційний внесок № 2, що дорівнює
половині повного заявочного внеску за всіх учасників, що фігурують у
попередніх заявках, але відмовилися від участі у змаганнях.
3.4.3. Команда або окремі учасники, які вислали попередню заявку, а потім
відмовились від участі у змаганнях повним складом (не приїхали на
змагання), також сплачують компенсаційний внесок № 2. Термін - до
наступних Національних змагань або змагань ФСОУ, де вони будуть
приймати участь але не більше двох місяців з першого дня
пропущених змагань.
3.4.4. На компенсаційні внески фінансові пільги не поширюються.
3.4.5. Організатор будь яких заходів під егідою ФСОУ за поданням ФСОУ
має не допускати до участі у заходах осіб, які не погасили
заборгованість по заявочних, компенсаційних внесках за попередні
заходи.
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4. Розмір внесків.
4.1.

Зведена таблиця внесків на 2018 р.
Внесок за одну особу, грн.

Групи, категорії

після
20.03
вступний
+
подвійний
щорічний

заявочний
за вид змагань

компенсаційний

повний

пільговий

№1

№2

I

Ч/Ж до 2005 р.н.

-

-

-

6

6

6

3

II

Ч/Ж 2004 р.н.,
Ч/Ж 1948 р.н. та
старші

20

30

80

20

10

20

10

III

Ч/Ж 2003-2000 р.н.
Ч/Ж 1958 -1949 р.н. ;
люди з обмеженими
можливостями

30

60

150

24

12

24

12

60

120

300

32

16

32

16

30

60

150

20-60*

30120*

80-300*

-

-

-

IV

V

.

до
вступний 20.03
щорічний

Ч/Ж 1999-1959 р.н.
інші особи (фахівці,
тренери, керівники
гуртків, керівники
клубів, посадові
особи ФСОУ,
акредитовані судді
та картографи)
незалежно від віку
Сім’я**** з 3 осіб та
більше (п.3.3.3)
Почесні члени
ФСОУ (п.3.3.4)

Пільг для участі у змаганнях не
передбачається

50%*
-

-

**

**

***

***

Примітки:
*
- сплачує кожний член сім’ї, розмір внеску – в залежності від віку;
**
- пільги не поширюються. Сплачує кожний член сім’ї, розмір внеску
– в залежності від вікової групи;
***
- пільги не поширюються. Розмір внеску – в залежності від вікової
групи.
**** - сім’я – батьки та діти не молодше 10 років .
4.2.

В разі значної зміни цін (інфляції) Президія федерації може
встановити інші розміри внесків.
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5. Адміністрування внесків відокремленими підрозділами. Витрати
коштів федерації.
5.1.
50% вступних внесків залишається у розпорядженні підрозділу який
провів реєстрацію та 25% щорічних членських внесків залишається
у розпорядженні підрозділу, в якому член ФСОУ зареєстрований, та
витрачаються згідно з рішенням керівного органу відокремленого
підрозділу.
5.2. 50% вступних внесків та 75% щорічних членських внесків
передаються до ФСОУ керівниками відокремлених підрозділів по мірі
надходження один раз на місяць не пізніше кінцевої дати поточного
місяця.
5.3.
Кошти, які надійшли до ФСОУ від усіх видів внесків членів ФСОУ
(річні, заявочні, інші), витрачаються згідно з рішенням Президії ФСОУ.
5.4.
Цільові кошти та майно, які надійшли до ФСОУ для проведення
конкретних заходів, використовуються для проведення цих заходів.
Доцільність проведення заходів погоджується з Президією федерації.
5.5.
Спонсорські внески та майно, які надійшли до ФСОУ без конкретної
вказівки по їх використанню, витрачаються згідно пропозиції особи,
яка ці кошти залучила. Доцільність використання коштів на
запропоновані цією особою заходи погоджується з Президією ФСОУ.
6. Процедура планування використання коштів федерації.
6.1. Витрати ФСОУ розподіляються на умовно постійні (поточні), разові
витрати та непередбачені термінові витрати.
6.2. Поточні витрати - це витрати, які здійснюються постійно протягом
визначеного календарного періоду та направлені на організацію
роботи ФСОУ. Поточні витрати проводяться в обсягах, затверджених
Президією на визначений строк.
6.3. Разові витрати - це витрати на проведення разових планових заходів
ФСОУ. Разові витрати проводяться згідно кошторисів (бюджетів),
затверджених Президією.
6.4. Непередбачені термінові витрати - це витрати на заходи, яких немає
серед планових заходів ФСОУ або витрати, не враховані при
проведенні планових заходів ФСОУ. Ці витрати можуть проводитись
по рішенню президента федерації, якщо не перевищують обсягів,
встановлених Президією ФСОУ. Питання про доцільність витрат та
фінансовий звіт мають бути затверджені на черговому засіданні
Президії. Непередбачені термінові витрати не можуть перевищувати
25 відсотків від загальних витрат ФСОУ за рік.
6.5. Витрати ФСОУ встановлюються Президією на визначений
календарний період, наприклад, на квартал, в залежності від стану
доходів ФСОУ. Основою для формування витрат є офіційна довідка
про кошти, що є на рахунках ФСОУ, прогноз по надходженням та
перелік заходів, що фінансуватимуться. Проект витрат з відповідними
документами (ліміт, кошторис, тощо) розробляє особа, яка проводить
витрати.
6.6. Звіт про використання усіх коштів, які надійшли на рахунки ФСОУ,
розглядає та затверджує Президія. Звіт готує особа, яка проводила
витрати.
6.7. Президія може делегувати президенту право на планування витрат та
прийом звітів по використанню будь-яких видів коштів.
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6.8.

Питання про стан фінансів ФСОУ Президія розглядає не менше
одного разу за квартал. На запит будь-якого члена Президії питання
про стан коштів ФСОУ має бути винесене на чергове засідання
Президії. Запит має бути поставлений не пізніше ніж за тиждень до
засідання Президії.

Додаток 1
Список осіб, що мають пільги згідно з п. 3.3.3.
Почесні члени ФСО України

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Білецький О.К.
Божко Т.П.
Близнюк А.Л.
Грушко Г.О.
Заїка М.Г.
Колесніков А.С.
Корчевський Г.В.
Куцук О.Й.
Отрешко І.В.
Петров В.Ж.
Пох Л.В.
Сас К.Ф.
Смірнов В.М.
Соловйов Г.Я.
Степаненко Е.Г.
Сухарев С.С.
Штемплер Ю.А.
Яскал Ю.Я.
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Місце прожив.

Київ
Черкаси
Луганськ
Харків
Полтава
Дн-ськ
Харків
Калуш
Харків
Київ
Запоріжжя
Ужгород
Київ
Черкаси
Київ
Суми
Чернівці
Бровари

