«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Виконавчого комітету Всеукраїнської
громадської організації «Федерація боксу України»
від 08 червня 2016 року, протокол № 2

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та діяльність
Комісії атлетів та молоді Федерації боксу України
Стаття 1. Загальні положення
1. Положення про Комісію атлетів та молоді Федерації боксу України
(далі – Положення) розроблено на підставі рекомендацій
Національного олімпійського комітету (далі – НОК) та статей 27, 28
Статуту Федерації боксу України.
2. Положення визначає питання організації та діяльності Комісії атлетів та
молоді Федерації боксу України (далі – Комісія).
Стаття 2. Утворення
1. Комісія є постійним колегіально-дорадчим органом при Федерації
боксу України (далі – ФБУ).
2. Комісія утворюється і діє на підставі Статуту ФБУ, цього Положення,
статутних і регламентних документів, AIBА, EUBC, НОК та ФБУ.
3. Комісія утворюється Виконавчим комітетом ФБУ (далі – Виконком).
4. Голову та членів Комісії обирає Виконком строком на 1 (один) рік.
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Стаття 3. Склад
Виконком затверджує кількісний і персональний склад Комісії, призначає
Голову Комісії та його Заступника з числа членів Комісії.
Комісія формується з 5-ти активних атлетів1, що мають українське
громадянство, які на час їх обрання досягли 16-ти річного віку та брали
участь чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх.
Члени Комісії не повинні мати жодних санкцій, пов’язаних з допінгом.
Обидві статі повинні бути представлені в Комісії.
Голова Комісії призначає секретаря Комісії з числа членів Комісії.
Рішення щодо вимушених змін у складі Комісії протягом визначеного
цим Положенням строку діяльності (відмова, тривала хвороба, смерть,
арешт тощо) приймається Виконкомом.

Активним визнається атлет, що приймає участь у розвитку та пропаганді виду спорту,
здорового способу життя, має активну життєву позицію та готовий приймати
безпосередню участь у роботі Комісії.
1

Стаття 4. Мета
1. Метою діяльності Комісії є сприяння забезпеченню прав та захист атлетів
і молоді, врахування їх поглядів при прийнятті рішень органами
управління ФБУ, удосконалення співпраці з Комісією атлетів НОК.
Cтаття 5. Завдання
1. Завданнями Комісії є:
• забезпечення прав та захист атлетів в олімпійському русі;
• внесення пропозицій щодо покращення соціального захисту та
забезпечення спортивної діяльності атлетів і молоді;
• забезпечення врахування поглядів атлетів і молоді при прийнятті
рішень керівними органами ФБУ;
• розробка рекомендацій щодо гарантій прав атлетів і молоді,
включаючи можливість звернення до Міжнародного Арбітражного
суду з питань спорту (ICAS);
• сприяння залученню представників Комісії у роботі інших комісій та
робочих груп ФБУ;
• участь в ініціативах та проектах, які захищають і підтримують
чистоту спортсменів під час спортивної діяльності та в побуті;
• розробка та затвердження необхідних для функціонування Комісії
документів і положень;
• співпраця та обмін інформацією з відповідними комісіями НОК,
AIBA та EUBC.
Стаття 6. Повноваження та обов’язки
1. Комісія здійснює повноваження згідно Статуту ФБУ, регламентних
документів AIBА, EUBC, НОК і рішень органів управління ФБУ, та у
межах питань, пов’язаних з діяльністю Комісії, має право:
• отримувати повну і достовірну інформацію про діяльність ФБУ в
частині, що стосується діяльності Комісії;
• вносити пропозиції до органів управління ФБУ щодо вдосконалення
роботи в напрямках, що стосуються компетенції Комісії;
• розглядати подані атлетами документи, листи, звернення, заяви,
пояснення, надавати рекомендації щодо вирішення цих проблем, та
повідомляти про своє рішення Виконкому;
• надавати рекомендації щодо удосконалення співпраці ФБУ та її
структурних підрозділів з атлетами і молоддю;
• організовувати та проводити навчальні та методичні заходи з питань
діяльності Комісії;
• подавати свої пропозиції щодо захисту прав атлетів і молоді на
розгляд Виконкому;

• подавати до органів управління ФБУ клопотання щодо застосування
заходів заохочення до атлетів;
• брати участь у розробці програм з розвитку боксу, які проводяться
іншими комісіями ФБУ.
• висувати кандидатури для представництва в інших комісіях та інших
робочих органах ФБУ, з метою забезпечення врахування точки зору
атлетів у їх роботі та при прийнятті рішень;
• подавати кандидатури атлетів для їх обрання у члени Виконкому,
переконавшись, що за будь-яких обставин, Комісія буде представлена у
Виконкомі щонайменше однією особою, яка матиме право голосу.

2. В своїй діяльності Комісія зобов’язана дотримуватись положень Статуту
ФБУ, регламентних документів AIBА, EUBC, НОК та ФБУ.
Стаття 7. Керівництво та організація роботи
1. Роботу Комісія очолює Голова Комісії.
2. Голова Комісії, у випадку необхідності, може передати повноваження
своєму Заступнику, що оформлюється письмовим наказом.
3. Комісія організовує роботу згідно з планом, затвердженим Головою
Комісії.
4. Секретар Комісії веде діловодство та готує матеріали до розгляду. За
узгодженням з Головою Комісії викликає учасників засідання, формує
порядок денний та протокол.
5. Комісія вважається правомочною для прийняття рішень, якщо в
голосуванні приймає участь більшість її членів, в тому числі Голова
Комісії чи його Заступник в порядку заміщення.
6. Кожен член Комісії має право запропонувати на розгляд питання, що
потребує оперативного розгляду і вирішення.
7. Комісія приймає рішення простою більшістю голосів, без урахування тих,
хто утримався від голосування.
8. Комісія може проводити роботу шляхом організації веб-конференцій.
9. Члени Комісії зобов’язані не розголошувати інформацію про хід
підготовки питань, їх обговорення та результати голосування.
10. Протокол засідання Комісії оформлюється протягом 10-ти календарних
днів після засідання, підписується Головою та Секретарем Комісії і
надсилається зацікавленим сторонам факсом або електронною поштою.
На вимогу зацікавленої сторони їй може бути надісланий оригінал
рішення рекомендованою кореспонденцією.
11. Протоколи засідань зберігаються в Комісії до кінця календарного року,
після чого передаються до архіву ФБУ.
12. Рішення Комісії має рекомендацій характер, тому не підлягає
оскарженню до Контрольно-дисциплінарної комісії ФБУ.
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Стаття 8. Повноваження Голови Комісії
Особисто керує роботою та головує на засіданнях Комісії.
Представляє Комісію в органах управління ФБУ, спортивних
громадських організаціях, державних та недержавних установах і перед
третіми особами.
Розподіляє функціональні обов’язки членів Комісії, які затверджуються
на засіданні Комісії.
Відповідає за належне ведення діловодства.
Підписує протоколи засідань.
За рівної кількості голосів під час голосування на засіданні має право
вирішального голосу.
Звітує Виконкому та інформує керівництво ФБУ про поточний стан справ
у Комісії.

Стаття 9. Реквізити
1. Поштова адреса Комісії: штаб-квартира за юридичною адресою ФБУ.
2. Факс Комісії: +38 (044) 234-69-52;
3. Електронна пошта Комісії: ukrboxing@gmail.com.
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Стаття 10. Заключні положення
Діяльність Комісії фінансується за рахунок коштів ФБУ.
Будь-які питання, не визначені в цьому Положенні, вирішуються
Комісією шляхом узгодження прийнятого рішення з органами
управління ФБУ.
Чоловічий рід, що вживається в цьому Положенні, однаково
застосовується до жіночого роду.
Зміни та доповнення до Положення розглядаються та затверджуються
Виконкомом ФБУ.
Діяльність Комісії може бути припинена за рішенням Виконкому.

