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ПОЛОЖЕННЯ 

про фінансування Громадської організації  «ФЕДЕРАЦІЯ ЛІТАКОВОГО СПОРТУ 

УКРАЇНИ» 
 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Громадська організація  «ФЕДЕРАЦІЯ ЛІТАКОВОГО СПОРТУ УКРАЇНИ» 
 (далі – Федерація) є всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує на 

добровільних засадах громадян України для реалізації мети та завдань передбачених   

Положенням Федерації  та Статутом Федерації. 

1.2. Федерація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону 

України "Про громадські об'єднання ", чинного законодавства України, Статуту Федерації та 

даного Положення. 

 

КОШТИ І МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ. 

2.1. Джерелами формування коштів та майна Федерації є: 

 вступні та членські внески; 

 добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб; 

 відрахування від створених Організацією підприємств та установ; 

 інші надходження, не заборонені чинним законодавством України. 

2.2. Федерація, створені нею підприємства та установи ведуть оперативний та 

бухгалтерський облік і статистичну звітність в установленому законодавством України 

порядку. 

2.3. У власності Федерації можуть бути будинки, споруди, транспортні засоби, обладнання, 

інвентар, майно спортивного та іншого призначення, кошти, акції, цінні папери та інше 

майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності Федерації, передбаченої даним 

Положенням та Статутом Федерації. 

2.4. Відчуження та застава нерухомого майна, корпоративних прав, цінних паперів, що 

перебувають у віданні Федерації, здійснюються на підставі рішень Ради Федерації . 

2.5. Право власності Федерації на майно та кошти  реалізують її вищі органи управління 

(Збори, Конференція, Рада). 

2.6. Для підтримки статутної діяльності Федерації або заснованих нею підприємств 

(установ), за рішенням  Ради Федерації можуть передаватись на баланс майно та кошти 

Федерації, у тому числі майно її  ліквідованих організацій, підприємств і установ. 

 

ПОРЯД ФОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИТРАТАМИ  КОШТІВ ФЕДЕРАЦІЇ. 

 Всі кошти отримані Організацією підлягають бухгалтерському обліку та 

акумулюються на рахунках відкритих у відділеннях банку. 
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 Всі кошти отримані Організацією підлягають використанню виключно на 

задоволення потреб Федерації у відповідності до вимог законів України та статуту 

Федерації . 

 Прийом та контроль за витратами грошових коштів Федерації покладається на 

Президента та (або) бухгалтера Федерації. 

 За підсумками звітного періоду відповідальні  особи готують відповідні звіти про 

витрати грошових коштів Федерації. 

 На кінець року формується кошторис витрат на майбутній рік при умові затвердження 

відповідного календарного плану змагань та тренувальних зборів Федерації. 

 Вищезгаданий кошторис затверджується Радою Федерації. 

 

ВСТУПНІ ТА ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ. 

Членство в ФЛСУ є добровільним і може бути індивідуальним, та почесним. 

 Індивідуальними членами ФЛСУ можуть бути фізичні особи (громадяни України, 

іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

підставах), які досягли 18 років, та поділяють мету та завдання, визнають та 

дотримуються цього положення та Статуту Федерації. Кожен індивідуальний член 

Федерації сплачує наступні внески: 

- Пілот, Член Федерації : щорічний внесок у національній валюті – еквівалент 25 у.о. 

- просто Член Федерації : щорічний внесок у національній валюті – еквівалент 10 у.о. 

 Почесними членами ФЛСУ можуть бути особи, які зробили значний внесок у 

розвиток літакового спорту, літакової та планерної аеробатики в Україні. Почесні 

члени Федерації не сплачують внески. 

 


