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Визначення термінів

1. Федерація - Громадська спілка «Міжнародна федерація роуп-джампінгу».

2. Статут – статут Громадської спілки «Міжнародна федерація роуп-джампінгу».

3. Конгрес – конгрес повноважних представників юридичних осіб-членів Федерації.

4. Повноважний представник юридичної особи-члена Федерації - керівник або інша

особа, уповноважена представляти інтереси відповідної юридичної особи в Конгресі.

5. Роуп-джампінг – будь-які заходи, що проводяться з використанням системи для

здійснення стрибків та вільного падіння з висотних об’єктів (опис якої міститься в

патенті України на корисну модель № 69561 від 25.04.2012).

6. Інструктор з роуп-джампігну – особа, чиї знання, уміння і навички визнані

Федерацією достатніми для встановлення та експлуатації системи для здійснення

стрибків та вільного падіння з висотних об’єктів.

7. Система «Простий маятник» – тип системи для здійснення стрибків та вільного

падіння з висотних об’єктів з маятниковою мотузковою та/або тросовою системою.

8. Система «Горизонтальна база» – тип системи для здійснення стрибків та вільного

падіння з висотних об’єктів з горизонтальною базою.

9. Система «Похила база» – тип системи для здійснення стрибків та вільного падіння з

висотних об’єктів з похилою базою.
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10. Система «База з повідком» – тип системи для здійснення стрибків та вільного

падіння з висотних об’єктів з транспортним повідком.

11. Екзіт – визначена в просторі площадка, з якої здійснюється стрибок.

12. Підхват – зменшення швидкості падіння людини внаслідок амортизуючих

властивостей системи для здійснення стрибків та вільного падіння з висотних

об’єктів.

13. Глибина падіння – відстань яку долає людина під час вільного падіння та підхвату.

14. Значний внесок в розвиток роуп-джампінгу - винайдення системи для здійснення

стрибків та вільного падіння з висотних об’єктів або встановлення визнаного

Федерацією рекорду з роуп-джампінгу.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Найменування, організаційно-правова форма та юридичний статус
Федерації

1. Громадська спілка «Міжнародна федерація роуп-джампінгу» є неприбутковим
добровільним самоврядним громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної
спрямованості зі статусом юридичної особи, що створене для забезпечення сталого
всебічного та безпечного розвитку роуп-джампінгу у світі.

2. Федерація створюється відповідно до законодавства України та є юридичною
особою – резидентом України з моменту її державної реєстрації.

3. В межах свого правового статусу Федерація користується всіма правами для
реалізації своїх цілей та завдань. Зокрема, федерація має право бути учасником
цивільно-правових відносин, мати відокремлене майно, набувати майнові та
особисті немайнові права, мати самостійний баланс, відкривати рахунки в банках,
нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та Статуту, бути
позивачем та відповідачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах
інших держав, мати печатку, бланки та штампи із своїм найменуванням. Також
Федерація може здійснювати інші права, не заборонені законом.

4. Правовою основою діяльності Федерації є Конституція та законодавство України,
законодавство інших держав – стосовно діяльності, яку Федерація здійснює на їх
території, Статут, регламентні документи та рішення загального характеру, що
приймаються Федерацією у межах її повноважень і є обов’язковими для всіх її
членів.

5. Федерація об’єднує юридичних осіб приватного права незалежно від того,
резидентами якої держави вони є.
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6. Федерація може проводити статутну діяльність без створення відокремлених
структурних підрозділів на території тих держав, законодавством яких це не
заборонено.

7. Діяльність Федерації на території держав-учасниць Гаазької конвенції 1961 р. не
вимагає проходження процедури легалізації її установчих документів в консульстві
відповідної держави.

8. Федерація здійснює свою діяльність прозоро, відкрито та публічно.
9. Федерація може одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію,

що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації.

10. Федерація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є
одержання прибутку.

11. Федерація не провадить господарську діяльність.
12. Федерація дотримується політичного та релігійного нейтралітету.
13. Федерація може мати власну символіку, яка затверджується відповідно до її статуту

та підлягає реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.
14. Федерація має повне та скорочене найменування.
14.1. Повне найменування Федерації:
- українською мовою: Громадська спілка «Міжнародна федерація роуп-

джампінгу»;
- російською мовою: Общественный союз «Международная федерация роуп-

джампинга»;
- англійською мовою: Association of non-governmental organizations «International

rope-jumping federation».
14.2.      Скорочене найменування Федерації:
- українською мовою: «Міжнародна федерація роуп-джампінгу» або «МФРД»;
- російською мовою: «Международная федерация роуп-джампинга» або «МФРД»;
- англійською мовою: «International rope-jumping federation» або «IRJF».

Стаття 2. Цілі, завдання та напрями діяльності Федерації

1. Цілі Федерації:
1.1. Сталий всебічний та безпечний розвиток роуп-джампінгу у світі.
1.2. Здійснення та захист прав і свобод членів Федерації.
1.3. Задоволення суспільних інтересів в сфері роуп-джампінгу.
2. Відповідно до зазначених цілей Федерація ставить перед собою наступні завдання:
2.1. Сприяння використанню для занять роуп-джампінгом найбільш досконалого

спорядження.
2.2. Забезпечення належного рівня безпечності роуп-джампінгу.
2.3. Усунення будь-яких перешкод для занять роуп-джампінгом.
2.4. Проведення міжнародних змагань з визнаних Федерацією дисциплін роуп-

джампінгу.
2.5. Підвищення майстерності інструкторів з роуп-джампінгу та стрибунів.
2.6. Поширення роуп-джампінгу в різних країнах світу, його популяризація, як складової

частини здорового та активного способу життя.
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2.7. Збільшення туристичної привабливості найбільш придатних для занять роуп-
джампінгом регіонів.

2.8. Підтримання доброзичливої атмосфери співробітництва та дружніх відносин,
відкритості та взаємної поваги між різними народами шляхом вільного обміну
інформацією та поглядами між членами Федерації з різних країн світу.

3. Напрямами діяльності Федерації відповідно до її цілей та завдань є:
3.1. Представлення та захист без довіреності інтересів членів Федерації у відносинах з

органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними особами
публічного та приватного права будь-якої організаційно-правової форми, іншими
громадськими об’єднаннями, а також в судах будь-якої інстанції та юрисдикції.

3.2. Координація дій членів Федерації для реалізації статутних цілей та завдань.
3.3. Розробка та вдосконалення систем для здійснення стрибків та вільного падіння з

висотних об’єктів, що використовуються у роуп-джампінгу.
3.4. Встановлення правил безпеки, дотримання яких є обов’язковим для всіх членів

Федерації під час організації та проведення будь-яких заходів з роуп-джампінгу.
3.5. Організація досліджень безпечності роуп-джампінгу із залученням науково-

дослідних установ, експертів та спеціалістів.
3.6. Встановлення міжнародних правил змагань з роуп-джампінгу.
3.7. Проведення власних міжнародних змагань з роуп-джампінгу.
3.8. Фіксація та підтвердження міжнародних рекордів в сфері роуп-джампінгу.
3.9. Відзначення видатних досягнень та вкладів окремих осіб в розвиток роуп-джампінгу

у світі.
3.10. Організація мирних зібрань, різноманітних культурно-масових та фізкультурно-

спортивних заходів для популяризації здорового та активного способу життя
і поширення інформації про діяльність Федерації.

3.11. Розповсюдження інформації про роуп-джампінг в існуючих засобах масової
інформації, а також створення федерацією, відповідно до чинного законодавства,
власних ЗМІ для розповсюдження зазначеної інформації.

3.12. Організація симпозіумів, конференцій, круглих столів, відкритих лекцій, семінарів,
майстер-класів, курсів, тренінгів тощо для обміну досвідом та підвищення
майстерності інструкторів з роуп-джампінгу та стрибунів.

3.13. Створення власних стандартів та кваліфікаційних вимог до інструкторів з роуп-
джампінгу та проведення в Федерації їх внутрішньої атестації (переатестації).

3.14. Створення власного кодексу етики.
3.15. Участь у порядку, визначеному законодавством України, у розробленні проектів

нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами
влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і
стосуються сфери діяльності Федерації, а також учать у роботі утворених ними
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів. Співпраця з органами
влади інших держав відповідно до їх законодавства.
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Стаття 3. Офіційні мови Федерації

1. Офіційними мовами Федерації є українська, англійська та російська.
2. Статут, регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються

Федерацією у межах її повноважень і є обов’язковими для всіх її членів видаються
кожною з офіційних мов.

3. Члени Федерації можуть на власний розсуд брати участь у її діяльності будь-якою з
офіційних мов Федерації.

4. У разі розбіжностей між буквальним значенням тексту документів Федерації,
викладених різними мовами, варіант тексту українською мовою має переважну силу.

Розділ II. Членство в Федерації

Стаття 4. Типи та рівні членства в Федерації

1. Членство в Федерації поділяється на два типи: асоційоване та повне.
Кожен з цих типів включає в себе два рівні членства.

2. Спосіб участі членів різних типів в управлінні Федерацією вирізняється (див. ст. 10).
3. Чим вище рівень членства, тим складніші заходи з роуп-джампінгу за підтримки

Федерації може проводити юридична особа.
4. Від рівня та типу членства також залежить розмір членських внесків (див. ст. 8).
5. Рівень та тип членства в Федерації конкретної юридичної особи залежать від

майстерності інструкторів з роуп-джампінгу, що входять до її складу.
6. Майстерність інструкторів з роуп-джампінгу визначається шляхом оцінки їх

відповідності затвердженим Федерацією кваліфікаційним вимогам, що відбувається
під час проходження ними в Федерації внутрішньої атестації за затвердженою
Федерацією атестаційною програмою.

7. Наслідком успішного проходження внутрішньої атестації є вручення сертифіката
інструктора з роуп-джампінгу однієї з 4-х категорій, що засвідчує відповідність
одержувача кваліфікаційним вимогам Федерації щодо знань, умінь і навичок,
необхідних для участі інструктора в проведенні юридичною особою-членом
федерації заходів з роуп-джампінгу відповідної складності.

8. Рівні та типи членства в Федерації, категорії інструкторів і вимоги щодо їх
мінімальної кількості в складі юридичної особи-члена Федерації, та різні за
складністю категорії заходів з роуп-джампінгу взаємообумовлені і співвідносяться
наступним чином:

8.1. Перший рівень членства є асоційованим, вимагає наявності у складі юридичної
особи від 3-х інструкторів категорії «D» та дає можливість проводити за підтримки
Федерації заходи з використанням системи «Простий маятник» при максимальній
глибині падіння 50 метрів.

8.2. Другий рівень членства є асоційованим, вимагає наявності у складі юридичної особи
від 3-х інструкторів категорії «C» та дає можливість проводити за підтримки
Федерації заходи з використанням систем «Простий маятник» або «Горизонтальна
база» при максимальній глибині падіння 50 метрів.
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8.3. Третій рівень членства є повним, вимагає наявності у складі юридичної особи від 4-х
інструкторів категорії «B» та дає можливість проводити за підтримки Федерації
заходи з використанням системи «Простий маятник» без обмеження максимальної
глибини падіння, а також заходи з використанням системи «Горизонтальна база»
при максимальній глибині падіння 90 метрів.

8.4. Четвертий рівень членства є повним, вимагає наявності у складі юридичної особи від
5-ти інструкторів категорії «A» та дає можливість проводити за підтримки Федерації
заходи будь-якої складності з використанням систем «Простий маятник»,
«Горизонтальна база», «Похила база», «База з повідком» без обмеження
максимальної глибині падіння.

Стаття 5. Порядок набуття членства в Федерації

1. Вступ до Федерації є добровільним і відкритим для юридичних осіб приватного
права – резидентів будь-якої держави, які визнають цілі та завдання Федерації,
відповідають вимогам її Статуту і регламентних документів та зобов'язуються їх
виконувати.

2. Юридичні особи, які бажають стати членами Федерації, подають на ім’я Президента
Федерації письмову заяву про вступ, написану однією з офіційних мов Федерації та
затверджену рішенням повноважного керівного органу відповідної юридичної
особи.

3. Заява про вступ повинна містити зобов’язання щодо визнання та виконання норм і
вимог Статуту, регламентних документів та рішень Федерації, а також зобов’язання
запобігати діям, що суперечать статутним цілям та завданням Федерації.

4. До заяви про вступ додаються:
4.1. Копії установчих документів юридичної особи, що бажає стати членом Федерації.
4.2. Перелік та анкетні відомості осіб, які направляються в Федерацію для проходження

внутрішньої атестації або оригінали дійсних сертифікатів раніше атестованих
Федерацією інструкторів з роуп-джампінгу, що входять до складу відповідної
юридичної особи.

5. Заява про вступ та додані до неї документи розглядаються протягом 30-ти днів.
Про наслідки розгляду повідомляється відповідній юридичній особі. На етапі
розгляду документів, заява про вступ може бути відхилена з наступних підстав:

5.1. Невідповідність заяви про вступ вимогам Статуту Федерації.
5.2. Суперечності між установчими документами юридичної особи та Статутом

і регламентними документами Федерації.
5.3. Вчинення юридичною особою дій, що несумісні з цілями та завданнями Федерації.
5.4. Ненадання разом з заявою про вступ копії установчих документів юридичної особи.
5.5. Ненадання разом з заявою про вступ переліку та анкетних відомостей осіб, які

направляються в Федерацію для проходження внутрішньої атестації або оригіналів
дійсних сертифікатів раніше атестованих Федерацією інструкторів з роуп-джампінгу,
що входять до складу відповідної  юридичної особи.

6. Юридична особа, чию заяву про вступ відхилено, має право після усунення
недоліків, що стали підставою відмови, повторно подати заяву про вступ до
Федерації.
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7. У випадку відсутності підстав для відхилення заяви юридичної особи про вступ –
повноважний керівний орган Федерації призначає дату проходження направленими
відповідною юридичною особою інструкторами з роуп-джампінгу внутрішньої
атестації в Федерації та повідомляє їх про це не пізніше ніж за 10 днів до відповідної
дати.

8. У разі встановлення невідповідності кваліфікаційним вимогам Федерації до
інструкторів з роуп-джампінгу особи, що атестується – така особа може бути
повторно направлена в Федерацію для проходження внутрішньої атестації не раніше
ніж через рік після цього. Аналогічні наслідки має неявка особи без поважних
причин на проходження внутрішньої атестації у визначений Федерацією день.

9. У випадку поважних причин неявки особи для проходження внутрішньої атестації –
про це має бути повідомлено Федерацію до дня проведення внутрішньої атестації.

10. Внутрішня атестація не призначається, якщо юридична особа для цього нікого не
направила, але надала оригінали сертифікатів раніше атестованих Федерацією
інструкторів з роуп-джампінгу, що входять до її складу у кількості, достатній для
отримання нею певного рівня членства.

11. Членство в Федерації не надається юридичним особам, які не мають у своєму складі
мінімально необхідної  кількості атестованих Федерацією інструкторів з роуп-
джампінгу, що передбачається ч. 4 ст. 6 цього Статуту.

12. Завершальним етапом процедури набуття членства в Федерації є видання її
Президентом наказу про прийняття в члени Федерації відповідної юридичної особи
із зазначенням рівня та типу членства, що при цьому надається. Юридична особа
визнається членом Федерації з моменту видання зазначеного наказу, копія якого
надсилається на її адресу.

Стаття 6. Права членів Федерації

1. Безпосередньо – шляхом участі в роботі Конгресу повноважних представників членів
Федерації або опосередковано – за допомогою виборних керівних органів
Федерації, брати участь у керівництві її діяльністю в порядку, передбаченому чинним
Статутом.

2. Проводити за підтримки Федерації заходи з роуп-джампінгу, складність яких
відповідає рівню членства юридичної особи та використовувати при цьому об’єкти
інтелектуальної власності Федерації, зокрема, запатентовані нею системи для
здійснення стрибків та вільного падіння з висотних об’єктів.

3. Користуватись результатами науково-дослідних робіт та досліджень, які проводяться
Федерацією самостійно або із залученням науково-дослідних установ, експертів та
спеціалістів.

4. Користуватись досягнутими Федерацією в їх інтересах домовленостями з органами
державної влади та місцевого самоврядування, юридичними особами публічного та
приватного права будь-якої організаційно-правової форми, а також іншими
громадськими об’єднаннями.

5. Отримувати в Федерації юридичну, методичну, організаційну та координаційну
допомогу, а також сприяння з боку Федерації у захисті їх прав та законних інтересів.

6. Мати вільний доступ до офіційних документів Федерації, прийнятих рішень її
керівних органів. Звертатися до керівних органів Федерації та отримувати
інформацію про результати розгляду звернень.
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7. Делегувати інструкторів з роуп-джампінгу для участі в заходах Федерації,
спрямованих на підвищення їх майстерності (симпозіумах, конференціях, круглих
столах, відкритих лекціях, семінарах, майстер-класах, курсах, тренінгах тощо).

8. Ініціювати процедуру підвищення рівня свого членства у Федерації в порядку,
передбаченому цим Статутом.

9. Добровільно вийти зі складу Федерації в будь-який момент.
10. Здійснювати інші права, передбачені Статутом, регламентними документами та

рішеннями керівних органів Федерації, а також права, передбачені установчими
документами членів, якщо вони не суперечать Статуту, регламентним документам та
рішенням керівних органів Федерації.

Стаття 7. Обов’язки  членів Федерації

1. Підтримувати належний рівень безпеки під час будь-яких заходів з роуп-джампінгу,
до організації та проведенні яких причетний  відповідний член Федерації.

2. Забезпечувати участь своїх повноважних представників в роботі керівних органів
Федерації, зокрема, Конгресу (стосується повних членів).

3. При прийнятті до свого складу нових інструкторів з роуп-джампінгу, що не мають
чинного сертифікату Федерації, направляти їх для проходження внутрішньої атестації
в Федерації.

4. Раз на три роки направляти до Федерації кожного інструктора з роуп-джампінгу зі
свого складу для проходження переатестації.

5. Справно сплачувати членські внески.
6. Всесторонньо, в межах своїх можливостей, сприяти реалізації статутних цілей та

завдань Федерації.
7. Розповсюджувати інформацію про діяльність Федерації і пропагувати її ідеали.
8. Не вчиняти дій, які можуть зашкодити реалізації статутних цілей та завдань чи

репутації Федерації.
9. Дотримуватись у відносинах з Федерацією та іншими її членами загальновизнаних

правил та норм ділової етики.
10. Повно за обсягом та своєчасно за строком виконувати також всі інші обов’язки, що

виникають на підставі Статуту, регламентних документів та рішень керівних органів
Федерації, прийнятих в межах їх повноважень.

Стаття 8. Членські внески

1. Всі члени Федерації сплачують членські внески для утримання Федерації,
забезпечення її поточної статутної діяльності та розвитку.

2. Членські внески не повертаються членам Федерації.
3. Членські внески не можуть бути розподілені між членам Федерації або іншим чином

використані не для утримання, забезпечення статутної діяльності і розвитку
Федерації.

4. Розмір членських внесків залежить від рівня членства в Федерації певної юридичної
особи та кількості інструкторів з роуп-джампінгу, що входять до її складу.                     В
Федерації існує 4 ставки членських внесків, кожна з яких відповідає певному рівню
членства. Чим вище рівень членства – тим вищою є ставка членського внеску.
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5. Якщо до складу юридичної особи-члена Федерації входить не більше 10 інструкторів
з роуп-джампінгу – такий член сплачує членські внески за ставкою, що відповідає
його рівню членства.

6. Якщо до складу юридичної особи-члена Федерації входить більше 10 інструкторів з
роуп-джампінгу – такий член сплачує членські внески в розмірі 1,5 ставки, що
відповідає його рівню членства.

7. Якщо до складу юридичної особи-члена Федерації входить більше 25 інструкторів з
роуп-джампінгу – такий член сплачує членські внески за подвійною ставкою, що
відповідає його рівню членства. За кожні наступні 10 інструкторів з роуп-джампінгу,
що входять до складу юридичної особи-члена Федерації до подвійної ставки
членського внеску додається 0,5 ставки, що відповідає його рівню членства.

8. Розмір ставок членських внесків та порядок їх сплати щорічно затверджується
Президентом Федерації в Положенні про членські внески на відповідний рік.

9. Необґрунтована зміна розміру ставок членських внесків не дозволяється.
10. В кожному разі зміна розміру ставок членських внесків повинна обґрунтовуватись

потребами забезпечення статутної діяльності та розвитку Федерації в конкретних
економічних умовах.

Стаття 9. Припинення членства в Федерації

1. Членство в Федерації може бути припинено шляхом добровільного виходу або
внаслідок примусового виключення з її складу.

2. Юридичні особи, які бажають припинити своє членство в Федерації, подають на ім’я
Президента Федерації письмову заяву про вихід, написану однією з офіційних мов
Федерації та затверджену рішенням повноважного керівного органу відповідної
юридичної особи.

3. Член Федерації за рішенням її повноважного керівного органу примусово
виключається зі складу Федерації за наявності хоча б однієї з наступних підстав:

3.1. Відсутність належного рівня безпеки під час будь-яких заходів з роуп-джампінгу, що
проводяться відповідним членом Федерації.

3.2. Порушення вимог Статуту, регламентних документів та рішень керівних органів
Федерації, що призводить до виникнення перешкод на шляху до реалізації її
статутних цілей та завдань.

3.3. Вчинення будь-яких дій, що дискредитують роуп-джампінг та спотворюють
громадську думку про нього.

3.4. Грубі та неетичні дії по відношенню до інших членів Федерації.
3.5. Затримка зі сплатою чергового членського внеску протягом більше ніж 3-х місяців.
4. Рішення про виключення члена Федерації з її складу може бути прийняте лише

Президентом або Радою безпеки Федерації. Питання про оскарження зазначеного
рішення Президента може бути внесено до порядку денного засідання Конгресу.

5. У випадку добровільного або примусового припинення членства в Федерації –
майно або кошти, внесені членом до Федерації для організації її діяльності, в тому
числі у вигляді членських або разових внесків, йому не повертаються.
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Розділ IІI. Управління Федерацією

Стаття 10. Конгрес повноважних представників членів Федерації

1. Конгрес повноважних представників членів Федерації є її вищим органом
управління.

2. Конгрес обирає виборні органи Федерації (див. ст. 11-14), вносить зміни до Статуту
(див. ст. 22), приймає рішення про ліквідацію чи реорганізацію Федерації (див. ст. 23)
та інші рішення, які є обов’язковими для виконання всіма її членами та органами.

3. Конгрес складається з повноважних представників повних членів Федерації –
по одному повноважному представнику від кожного повного члена.

4. Повноважні представники асоційованих членів Федерації також можуть брати участь
в роботі Конгресу – вносити до порядку денного будь-які питання та брати участь в їх
обговоренні, але під час голосування вони мають лише право дорадчого голосу.

5. Засідання Конгресу є правомочним за участі у ньому більше половини повноважних
представників повних членів Федерації. Дозволяється участь в засіданнях Конгресу
шляхом використання засобів зв'язку, що дозволяють встановити особу
представника члена Федерації і дають йому можливість брати участь в обговоренні
та голосуванні.

6. Засідання Конгресу можуть бути черговими та позачерговими. Чергові засідання
Конгресу проводяться один раз на рік, як правило, взимку. Позачергові засідання
скликаються в порядку, визначеному цим Статутом.

7. Президент Федерації головує на засіданнях Конгресу, стежить за дотриманням
Статуту.

8. Відповідальний секретар Федерації веде протокол кожного засідання Конгресу.
9. На будь-якому засіданні Конгресу можуть розглядатися лише ті питання, що входять

до порядку денного такого засідання. Зазначені питання не можуть суперечити
Статуту.

10. Порядок денний чергових засідань Конгресу складається з питань, що випливають з
вимог цього Статуту (наприклад, заслуховування звіту Президента Федерації) та
питань, внесених до порядку денного з ініціативи членів Федерації.

11. Члени Федерації можуть в будь-який час, але не пізніше ніж за 30 днів до чергового
засідання Конгресу вносити до порядку денного такого засідання будь-які питання,
що не суперечать цьому Статуту. Після настання зазначеного терміну порядок
денний вважається сформованим та повідомляється повноважним представникам
всіх членів.

12. Час та місце проведення чергового засідання Конгресу визначається Президентом
Федерації в межах, встановлених Статутом та повідомляється повноважним
представникам всіх її членів невідкладно, але не пізніше ніж за 45 днів до засідання.

13. Позачергове засідання Конгресу може бути призначене Президентом Федерації за
власною ініціативою або на письмову вимогу, підписану 1/3 повноважних
представників повних членів Федерації. Зазначена письмова вимога повинна містити
питання, що вносяться до порядку денного позачергового засідання Конгресу, а в
іншому випадку – вона не підлягає задоволенню. При прийнятті Президентом
Федерації за власною ініціативою рішення про проведення позачергового засідання
Конгресу, порядок денний такого засідання визначається самим Президентом.
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14. Час та місце проведення позачергового засідання Конгресу визначаються
Президентом Федерації, але таке засідання має бути проведене не раніше ніж за 15
та не пізніше ніж через 45 днів після надходження відповідної письмової вимоги або
прийняття Президентом Федерації відповідного рішення з власної ініціативи. Про час
та місце проведення позачергового засідання Конгресу невідкладно повідомляється
повноважним представникам всіх членів Федерації.

15. Рішення Конгресу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50%
від загальної кількості повноважних представників повних членів Федерації
крім випадків, передбачених Статутом (див. ст. 11, 20, 21).

16. Рішення Конгресу не можуть суперечити цьому Статуту та рішенням Ради безпеки
Федерації. Конгрес не може приймати рішення з питань, що належать до виключної
компетенції Ради безпеки Федерації. Рішення Конгресу можуть бути скасовані лише
самим Конгресом та у випадках, передбачених Статутом – Радою безпеки Федерації.

Стаття 11. Президент Федерації

1. Президент Федерації обирається Конгресом та щороку звітує перед ним. Він
здійснює загальне керівництво діяльністю Федерації в періоди між засіданнями
Конгресу, а саме:

1.1. Здійснює представлення та захист без довіреності інтересів Федерації та її членів у
відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними
особами публічного та приватного права будь-якої організаційно-правової форми,
іншими громадськими об’єднаннями, а також в судах будь-якої інстанції та
юрисдикції. Укладає будь-які договори та угоди, що спрямовані на реалізацію цілей
та завдань Федерації і не суперечать вимогам цього Статуту. Видає довіреності.

1.2. Зі згоди Конгресу призначає в межах строку своїх повноважень регіональних або
профільних віце-президентів та наділяє їх деякими своїми повноваженнями на
відповідній території або в певній сфері.

1.3. В межах Статуту визначає час та місце проведення засідань Конгресу.
1.4. Як головуючий на засіданнях Конгресу наприкінці засідання скріпляє своїм підписом

всі рішення Конгресу, прийняті з дотриманням вимог Статуту.
1.5. Може приймати рішення про проведення позачергових засідань Конгресу.
1.6. Підписує фінансові та майнові документи. Затверджує розмір членських внесків.
1.7. Визначає структуру, кількісний та персональний склад виконавчого органу Федерації.
1.8. Приймає рішення про створення відокремлених структурних підрозділів Федерації,

призначає керівників зазначених структурних  підрозділів та визначає їх
повноваження.

1.9. В порядку, передбаченому Статутом видає накази про прийняття в Федерацію нових
членів та про виключення зі складу Федерації з підстав, передбачених .

1.10. В межах Статуту приймає будь-які інші рішення з питань діяльності Федерації.
2. Рішення Президента не можуть суперечити цьому Статуту, рішенням Конгресу та

Ради безпеки Федерації. Президент не може приймати рішення з питань, що
належать до виключної компетенції Конгресу та Ради безпеки Федерації. Рішення
Президента можуть бути скасовані ним самим, Конгресом та Радою безпеки
Федерації.

3. Строк повноважень Президента Федерації складає 5 років.
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4. Кандидатом на посаду Президента Федерації може бути особа віком не молодше 30-
ти років, яка є інструктором з роуп-джампінгу протягом не менше ніж 10-ти років або
зробила значний внесок в його розвиток

5. Одна і та сама особа може бути обрана Президентом Федерації не більше 2-х разів.
6. Протягом передостанніх 6-ти місяців повноважень чинного Президента Федерації

кожна юридична особа-повний член Федерації може висунути від свого імені не
більше одного кандидата для участі в виборах нового Президента Федерації.

7. Обраним вважається той кандидат, який набере більше 50% голосів від загальної
кількості повноважних представників повних членів Федерації. Якщо жоден
кандидат не набрав зазначену кількість голосів – проводиться другий тур виборів, в
який проходять два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів. За
наслідками другого туру обраним вважається той кандидат, який набере більше
голосів. Обраний Президент Федерації приступає до виконання своїх обов’язків
одразу після проголошення результатів виборів.

8. Повноваження Президента Федерації можуть бути припинені достроково за власною
ініціативою Президента, у разі визнання його недієздатним або смерті, а також
внаслідок висловлення йому недовіри Конгресом Федерації. Зазначене рішення
Конгресу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 від
загальної кількості повноважних представників повних членів Федерації.

9. Протягом 90 днів після дострокового припинення повноважень Президента
Федерації кожен повний член Федерації може висунути від свого імені не більше
одного кандидата для участі в позачергових виборах Президента. Рада безпеки
Федерації призначає виконуючого обов’язки Президента до проведення
позачергових виборів.

10. Час та місце проведення позачергових виборів Президента Федерації визначаються
Радою безпеки Федерації, але вони можуть бути проведені не раніше ніж через 30 та
не пізніше ніж через 45 днів після спливу строку для висунення кандидатів на цю
посаду.

Стаття 12. Рада безпеки Федерації

1. Рада безпеки Федерації складається з 10 осіб, які обираються Конгресом Федерації.
До виключної компетенції Ради безпеки Федерації належить здійснення наступних
повноважень:

1.1. Розробка та встановлення Правил безпеки під час використання системи для
здійснення стрибків та вільного падіння з висотних об’єктів (далі – Правила безпеки),
дотримання яких є обов’язковим для членів Федерації при організації та проведенні
будь-яких заходів з роуп-джампінгу.

1.2. Визначення кількісного та персонального складу Атестаційної комісії Федерації.
1.3. Встановлення кваліфікаційних вимог Федерації до інструкторів з роуп-джампінгу та

затвердження атестаційної програми, за якою в Федерації проводиться внутрішня
атестація інструкторів з роуп-джампінгу.

1.4. Виключення членів Федерації з її складу у разі відсутності належного рівня безпеки
під час будь-яких заходів з роуп-джампінгу, що проводяться відповідним членом
Федерації.
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1.5. Рада безпеки може скасовувати рішення будь-якого керівного органу Федерації,
якщо є підстави вважати, що їх виконання призведе до виникнення небезпеки під
час будь-яких заходів з роуп-джампінгу.

2. Засідання Ради безпеки Федерації є правомочним за участі у ньому більше половини
її членів. Дозволяється участь в засіданнях Ради безпеки Федерації шляхом
використання засобів зв'язку, що дозволяють встановити особу члена Ради безпеки і
дають йому можливість брати участь в обговоренні та голосуванні.

3. Час, місце та періодичність засідань Ради безпеки Федерації визначаються нею
самостійно.

4. Засідання Ради безпеки Федерації обов’язково проводяться на вимогу будь-якого з її
членів – не пізніше ніж через 10 днів з моменту такої вимоги.

5. Строк повноважень членів Ради безпеки Федерації складає 10 років.
6. До Ради безпеки Федерації може бути обрано осіб віком не молодше 30-ти років,

які є інструкторами з роуп-джампінгу протягом не менше ніж 10-ти років або
зробили значний внесок в його розвиток.

7. Повноваження члена Ради безпеки Федерації можуть бути припинені достроково за
його власною ініціативою, у разі визнання його недієздатним або смерті.

8. Рішення Ради безпеки Федерації вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більше 5-ти її членів. Президент Федерації має право брати участь в
засіданням Ради безпеки Федерації з правом вирішального голосу.

9. Прийняті Радою безпеки Федерації рішення є остаточними, не можуть бути
оскаржені і скасовуються лише самою Радою безпеки.

10. Рішення Ради безпеки Федерації не можуть суперечити цьому Статуту.

Стаття 13. Ревізор Федерації

1. Ревізор Федерації обирається Конгресом Федерації.
2. Ревізор Федерації здійснює нагляд за використанням майна та коштів Федерації та

щороку звітує про це перед Конгресом.
3. Ревізором Федерації може бути будь-яка особа, що не належить до складу жодної

юридичної особи-члена Федерації та не має конфлікту інтересів.
4. Строк повноважень Ревізора Федерації складає 4 роки.
5. Повноваження Ревізора Федерації можуть бути припинені достроково за власною

ініціативою Ревізора, у разі визнання його недієздатним або смерті, а також
внаслідок висловлення йому недовіри Конгресом Федерації.

6. Конгрес, на підставі звіту Ревізора, може ініціювати проведення додаткової
перевірки (ревізії) фінансової діяльності Федерації незалежним аудитором
(фізичною особою або аудиторською фірмою).

Стаття 14. Відповідальний секретар Федерації

1. Відповідальний секретар обирається Конгресом Федерації.
2. Відповідальний секретар готує порядок денний та складає протоколи засідань

Конгресу. Повноважні представники членів Федерації подають йому питання для
внесення до порядку денного засідання Конгресу.
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3. Відповідальний секретар зобов’язаний надіслати протокол засідання Конгресу
повноважним представникам всіх членів Федерації протягом 30 днів від дати
засідання Конгресу.

4. Строк повноважень Відповідального секретаря Федерації складає 4 роки.
5. Повноваження Відповідального секретаря Федерації можуть бути припинені

достроково за власною ініціативою Відповідального секретаря, у разі визнання його
недієздатним або смерті, а також внаслідок висловлення йому недовіри Конгресом
Федерації.

Стаття 15. Атестаційна комісія Федерації

1. Атестаційна комісія проводить в Федерації внутрішню атестацію інструкторів з роуп-
джампінгу перевіряючи відповідність їх знань, умінь та навичок кваліфікаційним
вимогам Федерації.

2. Члени атестаційної комісії призначаються з числа осіб, що входять до Ради безпеки
Федерації. При цьому зазначені особи продовжують виконувати повноваження
членів Ради безпеки Федерації поряд з повноваженнями членів Атестаційної комісії.

3. Строк повноважень членів Атестаційної комісії складає 5 років.
4. Повноваження членів Атестаційної комісії припиняються одночасно з припиненням

їх повноважень в якості членів Ради безпеки Федерації.
5. Повноваження членів Атестаційної комісії можуть бути припинені достроково – за

рішенням Ради безпеки Федерації.

Стаття 16. Виконавчий орган Федерації

1. Виконавчий орган підпорядковується Президенту Федерації та виконує його
доручення, спрямовані на реалізацію статутних цілей та завдань Федерації.

2. Виконавчий орган складається з профільних департаментів, що відповідають за різні
напрямки його роботи в процесі виконання доручень Президента Федерації.

3. Структура, кількісний та персональний склад виконавчого органу Федерації
затверджується Президентом Федерації.

Стаття 17. Посадові особи Федерації

1. Посадові особи Федерації – особи, які обіймають постійно чи тимчасово в Федерації
посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-
господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним
повноваженням.

2. Посадовими особами Федерації можуть бути громадяни будь-якої держави, що
мають повну цивільну дієздатність. Повноваження посадових осіб Федерації
припиняються у разі визнання їх недієздатними або смерті.

3. Для зайняття окремих посад в Федерації цим Статутом можуть передбачатися
додаткові вимоги.

4. Посадові особи Федерації можуть обіймати свої посади на умовах трудового
договору на постійній основі чи за сумісництвом або на громадських засадах. Про це
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обов’язково зазначається в розпорядчому акті повноважного керівного органу
Федерації про прийняття на посаду.

Розділ IV. Кошти та майно Федерації

Стаття 18. Джерела формування майна та коштів Федерації

1. Федерація утримується за рахунок періодичних та разових внесків її членів.
2. Федерація може отримувати кошти або майно, які надходять у вигляді пожертв або

безповоротної фінансової допомоги.
3. Федерація може отримувати пасивні доходи у вигляді:
3.1. Процентів.
3.2. Дивідендів.
3.3. Страхових виплат і відшкодувань.
3.4. Роялті.
4. Федерація може отримувати дотації або субсидії з державного або місцевого

бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому
числі гуманітарної, допомоги, що надається відповідно до умов міжнародних
договорів згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України або які є
чинними в іншій державі, на території якої Федерація здійснює свою діяльність.

5. Федерація може мати у власності кошти, майно, матеріальні та нематеріальні
активи, необхідні для здійснення її статутної діяльності.

Стаття 19. Порядок використання майна та коштів Федерації

1. Федерація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та
розпорядження належним їй майном через свої статутні органи в межах їх
компетенції.

2. Президент Федерації здійснює повноваження власника щодо майна та коштів
Федерації.

3. Члени Федерації не мають права на частку її майна.
Федерація не має права на частку доходів або майна її членів та не отримує жодних
відрахувань від можливого здійснення її членами господарської діяльності.

4. Доходи або майно Федерації не підлягають розподілу між її членами і не можуть
використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Федерації, її посадових
осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

5. Федерація самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.
Федерація не відповідає за майновими зобов'язаннями своїх членів, а вони не
відповідають за зобов'язаннями Федерація. Федерація не відповідає за
зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Федерація.
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Розділ V. Внесення змін та доповнень до Статуту,
реорганізація та ліквідація Федерації

Стаття 20. Внесення змін та доповнень до Статуту

1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту належить до компетенції Конгресу.
2. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 від

загальної кількості повноважних представників повних членів Федерації.
3. Зміни і доповнення до Статуту Федерації підлягають обов'язковій державній

реєстрації в порядку й у терміни, встановлені чинним законодавством України, і
набувають юридичної чинності з моменту державної реєстрації.

4. Зміни і доповнення до Статуту Федерації можуть бути оформлені у вигляді Статуту зі
змінами та доповненнями або у вигляді нової редакції Статуту.

Стаття 21. Припинення Федерації

1. Припинення діяльності Федерації здійснюється:
1.1. За рішенням Конгресу про саморозпуск або реорганізацію шляхом приєднання до

іншого громадського об'єднання такого самого статусу.
1.2. За рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації.
2. Припинення діяльності Федерації має наслідком припинення її як юридичної особи в

порядку, встановленому законодавством України.
3. Рішення Конгресу про реорганізацію або саморозпуск Федерації вважається

прийнятим, якщо за цього проголосувало не менше ніж 3/4 від загальної кількості
повноважних представників повних членів Федерації.

4. Конгрес створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу Федерації
здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення
Федерації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів
та майна Федерації після її ліквідації відповідно до Статуту.

5. У разі реорганізації Федерації її майно, активи та пасиви передаються
правонаступнику.

6. У разі саморозпуску Федерації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів
передаються за рішенням Конгресу на статутні або благодійні цілі іншому (кільком
іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення -
зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

7. Припинення діяльності Федерації не має наслідком припинення юридичних осіб-
членів Федерації.

________________________________________________________________________________
Громадська спілка «Міжнародна федерація роуп-джампінгу» © 2013

Всі права захищено. Авторське право належить «МФРД». Копіювання та будь-яке використання цього
документа або окремих його частин дозволяється лише з письмового дозволу правовласника.


