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І. Загальні положення 

 
1.1. Громадська організація “Червоноградський клуб спортивного туризму “За Обрій”” 
(надалі — Клуб), є міською громадською організацією, що створена на основі спільності 
інтересів прихильників спортивного туризму та активного відпочинку для реалізації своєї 
мети та завдань, передбачених цим статутом. 
1.2. Клуб діє відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. 
1.3. Клуб діє на засадах добровільності, рівноправності, самоврядування, колективності, 
керівництва, гласності. 
1.4. Клуб стає громадською організацією без набуття статусу юридичної особи з моменту 
його реєстрації в органах державної реєстрації, і може мати штамп, бланки зі своїм 
найменуванням, власну символіку, прапор. 
1.6. Клуб є колективним членом Львівської обласної федерації спортивного туризму  
(ЛьвОФСТ). 
 
 

ІІ. Мета, завдання та форми діяльності. 
 
2.1. Основною метою діяльності клубу є сприяння розвитку спортивного і масового туризму  
в м. Червоноград, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному гармонійному 
розвитку особи, зміцненні здоров'я населення, формуванні здорового способу життя. 
2.2. Головними завданнями Клубу є: 
- сприяння реалізації державної політики щодо розвитку спортивного, масового, оздоровчого 
туризму; 
- сприяння організації взаємодії колективів фізичної культури з розвитку спортивного, 
масового та оздоровчого туризму; 
- вивчення туристських можливостей України, розробка туристських спортивних маршрутів 
для своїх членів та прихильників Клубу; 
- організація та проведення туристських заходів, походів, змагань серед своїх членів та 
відкритих міських змагань, а також змагань вищого рівня. 
2.3. Для здійснення своїх статутних завдань Клуб в установленому законом порядку: 
- надає організаційну та методичну допомогу своїм членам , а також іншим фізкультурно-
спортивним організаціям у роботі з залучення населення до занять різними видами туризму; 
- організовує і проводить змагання, збори, сплави, сходження, поїздки, велопоходи, марафони 
та інші заходи серед своїх членів та прихильників Клубу; 
- здійснює міжнародне співробітництво з питань розвитку туризму, проведення міжнародних 
туристських заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України; 
- сприяє та бере участь у розробці цільових програм, вносить свої пропозиції до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування з питань розвитку туризму; 
- здійснює заходи з залучення фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів, 
необхідних для реалізації своїх програм та проектів; 
- здійснює іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству. 
2.4. Клуб веде діяльність за всіми видами спортивного туризму (водний, пішо-гірський, 
велосипедний, автомобільний, лижний, спелеологічний тощо), що визнані такими в Україні і 
в світі без внутрішнього розподілу на секції з цих видів. Члени Клубу, що беруть участь у 
заходах, організованих за певними видами спортивного туризму - виступають як команда 
Червоноградського КСТ “За Обрій” в кожному конкретному виді. 
 
 
 
 



ІІІ. Членство в клубі. 
 
3.1. Членство в клубі є індивідуальним.  
3.2. Членом клубу може бути громадянин України, що досяг 14-річного віку, займається в 
клубі  будь-яким з видів спортивного туризму, які культивуються Клубом, є  учасником 
змагань і виступає в складі команди клубу, має спортивний розряд або готується його 
отримати, бере участь у тренувальному процесі. в суддівстві змагань, є індивідуальним 
членом Федерації спортивного туризму України (ФСТУ) і сплачує членські внески в ФСТУ, 
бере участь у підготовці та організації заходів клубу, самостійно організовує і проводить 
походи вихідного дня, категорійні та інші походи від імені та при організаційній підтримці 
Клубу. Членським квитком вважається членський квиток або посвідчення ФСТУ. Облік 
членів Клубу здійснюється президентом Клубу у відповідному реєстрі. 
3.3. Прихильником клубу може бути громадянин Украіни, будь-якого віку та статі, що 
періодично і не систематично приймає участь в неспортивних, рекреаційних та інших 
масових заходах клубу, але не має на меті участь у спортивних змаганнях в складі команди 
клубу, не сплачує членських внесків в ФСТУ і не є членом ФСТУ , а також не бере постійної 
участі в організації  і проведенні заходів клубу.  Облік прихильників не ведеться. 
3.4. Прийом до членів Клубу здійснюється президією Клубу на підставі рекомендацій не 
менш як 2-х членів клубу, та заяв, поданих громадянами в ФСТУ, з внесенням в реєстр членів 
Клубу.  
 

ІV. Права і обов'язки членів і прихильників Клубу. 
 
4.1. Члени клубу мають право: 
- обирати й бути обраними до керівних і контрольних органів клубу; 
- вибирати напрямок спортивного туризму (водний, пішо-гірський, велосипедний, лижний, 
тощо), найбільш цікавий для себе особисто, або брати участь у заходах з декількох 
напрямків, які культивуються у Клубі; 
- брати участь в усіх заходах, що стосуються діяльності Клубу або ним проводяться; 
- одержувати будь-яку інформацію, що стосується діяльності клубу; 
- вносити пропозиції до керівних органів клубу з питань, що стосуються його діяльності; 
- користуватися майном та символікою клубу. 
4.2. Прихильники клубу мають право: 
- брати участь в  обраних ними заходах, що проводяться Клубом на умовах клубу;  
- одержувати будь-яку інформацію, що стосується діяльності клубу; 
- вступати в члени клубу. 
4.3. За активну участь в роботі Клубу, його члени можуть бути нагороджені почесною 
грамотою, цінним подарунком та іншими засобами морального і матеріального заохочення. 
4.4. Члени Клубу зобов'язані: 
- дотримуватись у своїй діяльності статуту Клубу; 
- виконувати рішення керівних органів; 
- проводити роз'яснювальну роботу серед населення про цілі та завдання клубу; 
- сплачувати членські внески в ФСТУ. 
4.5. Прихильники Клубу зобов'язані: 
- дотримуватись правил і умов, що викладені в положеннях заходів, організованих клубом, в 
яких вони вирішили взяти участь. 
4.6. Вихід з членів Клубу є автоматичним  і фіксується на основі рішення президії з усним 
попередженням члена Клубу про таке рішення при умові, якщо член клубу 2 роки не приймає 
участі у діяльності клубу, або його діяльність на протязі 2-х років не відповідає умовам, 
викладеним у п.3.2.  
4.7. У випадку неодноразового порушення Статуту чи рішень керівних органів клубу, 
перешкоджання своїми діями досягненню цілей клубу, член клубу може бути виключений за 



рішенням президії Клубу.  
 

V. Структура клубу. 
 

5.1. Клуб самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності, 
керуючись цим Статутом, відповідно до чинного законодавства. 
5.2. Основою Клубу є його члени, які представляють різні види спортивного туризму. 
5.3. Вищим керівним органом Клубу є збори його членів, які скликаються не менше одного 
разу на рік. Збори правомочні, якщо в в їх роботі беруть участь більше половини членів 
Клубу.  
5.4. Рішення на зборах приймають звичайною більшістю від присутніх на зборах членів 
Клубу. 
5.5. Збори вирішують наступні питання: 
- приймають Статут клубу та вносять в нього зміни та доповнення; 
- визначають основні напрямки діяльності та порядок використання коштів клубу; 
- обирають президію та президента Клубу терміном на 2 роки. До президії Клубу входять 
найбільш активні члени з видів спортивного туризму, за обрання яких до президії 
проголосувало більшість присутніх на зборах; 
- заслуховують звіти президента та членів президії Клубу. 
- приймають рішення про саморозпуск, припинення діяльності, реорганізацію Клубу; 
- приймають рішення по оскарженню питань, прийнятих попередніми зборами. 
5.6. Керівним органом між зборами є президія Клубу. 
До складу президії за посадою входять президент Клубу та обрані члени клубу, що 
представляють певний вид спортивного туризму, який культивується Клубом.  
Засідання президії скликаються не рідше одного разу на два місяці. Засідання є правомочним, 
якщо на ньому присутні більше половини членів президії. 
5.7. Президія Клубу: 
- визначає поточні напрямки діяльності Клубу; 
- скликає збори Клубу.  
- в межах, визначених зборами, розпоряджається майном Клубу, затверджує кошторис 
доходів та видатків Клубу, призначає матеріально-відповідальних осіб; 
- приймає нових членів Клубу; 
- у разі необхідності, визначає величину цільових внесків; 
- може відміняти рішення президента Клубу; 
- затверджує зразки символіки, прапору, печатки, штампів, бланків та інших реквізитів 
Клубу; 
- вирішує питання діяльності клубу відносно статутних завдань. 
5.8. Президент керує поточною діяльністю Клубу в період між засіданнями президії Клубу. 
Президент є першою особою в Клубі, діє від імені Клубу без довіреності, здійснює 
оперативне управління майном та коштами Клубу. 
   Президент Клубу скликає та організовує засідання президії і головує на них, несе 
відповідальність і звітує перед членами Клубу про свою діяльність. В період відсутності 
президента Клубу в м.Червонограді його обов'язки виконує один з членів президії, що має 
бути затверджене протоколом зборів президії. 

 
VI. Майно та кошти Клубу 

 
6.1. Клуб може використовувати майно та кошти, які є власністю членів клубу для виконання 
статутних завдань та на благодійні цілі виключно зі згоди членів Клубу. 
6.2. Джерелом коштів та майна клубу є: 
- цільові внески членів Клубу; 
- благодійні внески від фізичних та юридичних осіб; 



- кошти місцевих бюджетів, що виділяються у розпорядження Клубу для виконання 
державних, регіональних, місцевих програм розвитку туризму. 
6.3. Клуб самостійно формує і виконує власний бюджет на основі добровільних внесків 
учасників для реалізації статутних завдань (змагання, зльоти, походи, інше). 
 

 
VI. Припинення діяльності Клубу 

 
7.1. Діяльність Клубу припиняється шляхом ліквідації або реорганізації, а також: 
- якщо в складі Клубу залишилося менше трьох членів; 
- на підставі рішення зборів Клубу; 
- на підставі рішення судових органів. 
7.2. Після припинення діяльності Клубу усі кошти та майно Клубу переходять у власність 
правонаступникам (у випадку реорганізації) або зараховуються до місцевого бюджету (у 
випадку ліквідації). 
 

 
VII. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Клубу 

 
   Зміни та доповнення до Статуту Клубу затверджуються рішенням зборів членів Клубу. 
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від кількості 
членів, зареєстрованих на зборах. 
    Про зміни і доповнення до Статуту Клубу повідомляється легалізуючий державний орган в 
5-денний строк. 
 


