
Пояснювальна записка до нормативного документа
( документ, який подається разом з нормативним документом та містить обґрунтування

необхідності його прийняття, цілі, завдання, обґрунтування очікуваних соціально-економічних,
правових та інших наслідків).

Пояснювальна записка до Положення про членські внески ФШУ

1. Проект Положення про членські внески ФШУ розроблено за дорученням
Виконкому ФШУ. Під час розробки автори проаналізували відповідний досвід інших
федерацій спорту, статистичні дані, напрацювання Робочої групи з розробки стратегії
розвитку ФШУ 2020-2027.

Аналіз проблеми, мета і шляхи вирішення проблеми
Сучасними тенденціями розвитку сфери фізичної культури та спорту в Україні є

передання додаткових повноважень федераціям. Разом з тим, як свідчать результати
групи щодо Розробки стратегії розвитку ФШУ, існує запит на безпосередній вплив на
розвиток дитячих шахів на місцях, фандрайзінг та надання Федерацією шахів України
додаткових сервісів найвищої якості.

Для адекватного реагування на всі ці виклики ФШУ(виконавча дирекція,
відокремлені підрозділи, комісії) повинні підсилитися кадрово та фінансово.
Правові аспекти

Нормативною базу становили законодавство України, Олімпійська Хартія,
Європейська Біла книга по спорту, Статути ФШУ та ФІДЕ.

Реалізація Положення про членські внески ФШУ не передбачає внесення змін до
Статуту ФШУ.
Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація заходів, передбачених Положенням про членські внески ФШУ не
потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат.
Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення
корупційних правопорушень.
Громадське обговорення

Проект після погодження Виконкомом ФШУ буде винесено на обговорення
відокремленими підрозділами ФШУ та оприлюднений на сайті ФШУ.
Прогноз результатів

Залучення щорічно 800 000 грн. для фінансування виконавчої дирекції,
відокремлених підрозділів, розвитку дитячих шахів (необхідне підкреслити).



Система лояльності

Пропонується, що члени ФШУ будуть мати пакет бонусів (або привілей):
- знижені стартові внески в офіційних турнірах ФШУ (або взагалі без внесків)
- для членів ФШУ безкоштовні (або з суттєвими знижками) послуги з обрахунку

рейтингів
- можливість отримання допомоги від ФШУ, захисту прав членів ФШУ (п 5 Статуту)
- не менше половини від суми членських внесків буде повернуто у відокремлені

осередки
- від кількості членів ФШУ буде визначатись норма представництва делегатів на

З’їзд ФШУ (за рішенням Виконкому)
- ФШУ надає всебічну допомогу організаторам змагань
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Виконкому /З’їзду ФШУ

Президент ______ В.Капустін

«____»______________2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНЕСКИ ФЕДЕРАЦІЇ ШАХІВ УКРАЇНИ

1.Загальні положення

Це Положення визначає порядок сплати, розподілу та використання

членських внесків Федерації шахів України (далі – ФШУ).

Відповідно до розділу 4 Статуту ФШУ членство у ФШУ є

добровільним та члени ФШУ своєчасно сплачують у встановленому порядку

вступні та членські внески і сприяють діяльності Федерації.

2. Визначення термінів

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому

значенні:

Член ФШУ –

Внесок ФШУ –

Вступний внесок -

Програма лояльності -

3. Види та розмір членських внесків

3.1.Членські внески ФШУ – грошові кошти отримані ФШУ:

а. від повних членів ФШУ або зареєстрованих федерацією

спортсменів що беруть участь у змаганнях з обрахунком міжнародного

рейтингу (щорічні);



б. від повних членів ФШУ або зареєстрованих федерацією

спортсменів що беруть участь у змаганнях з обрахунком національного

рейтингу (щорічні);

в. від нових членів ФШУ або зареєстрованих з кодом ФІДЕ (вступні).

3.2 Розмір внесків та пільги визначаються щорічно відповідно до

положень Статуту ФШУ - Виконкомом ФШУ або З’їздом ФШУ.

Розстрочка, відстрочка або звільнення від сплати щорічних членських

внесків може бути надані за рішенням Виконкому ФШУ на підставі заяви

особисто поданої заявником.

4. Порядок сплати членських внесків

4.1 Вступні членські внески сплачуються кандидатом після подання

заяви про прийом кандидата до ФШУ.

Особи що набули членство ФШУ до введення у дію цього Положення

звільняються від вступного внеску.

Членам ФШУ видається посвідчення установлено зразка з унікальним

кодом ФІДЕ.

4.2 Щорічні членські внески сплачуються до 01 лютого поточного

року (особисто, через керівника відокремленого підрозділу ФШУ або ж

організатора змагання).

Сплата внеску автоматично надає статус повного члена терміном на

один рік.

4.3 Оплата членських внесків може здійснюватися в готівковому або

безготівковому порядку.

4.4 Членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження

коштів на розрахунковий рахунок ФШУ або передачі їх під розписку

уповноваженим особам Федерації.

4.5 Контрольно-ревізійна комісія ФШУ контролює сплату щорічних

членських внесків та їх використання на Статутні цілі ФШУ.



4.6 При втраті членства ФШУ сплачені членські внески не

повертаються

5. Відповідальність за несплату членських внесків

5.1 Несплата членом ФШУ щорічного членського внеску до 1 лютого

поточного року є підставою для автоматичного позбавлення його статусу

повного члена ФШУ.

5.2. Несплата членом ФШУ (або гравцем зареєстрованим ФШУ)

щорічного членського внеску до початку змагань з обрахунком

міжнародного рейтингу є підставою для виключення його (її) партій, що

подаються на обрахунок міжнародного рейтингу.

5.3 Неповні (асоційовані) члени ФШУ не мають право брати участь у

певних заходах ФШУ відповідно Статуту ФШУ та конкретних Положень про

проведення таких заходів, та брати участь у відповідній програмі лояльності

(отримувати знижки або звільнятися від сплати турнірних внесків, підтримки

офісу ФШУ тощо).

5.4 Список членів ФШУ, що сплатили внески ведеться виконавчою

дирекцією ФШУ та розміщується на сайті ФШУ.

6.Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього

Положення.

6.1 Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження

Виконкомом ФШУ.

6.2. Норми та вимоги цього Положення доводяться ФШУ до відома

членів ФШУ на сайті ФШУ.

6.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням

Виконкому ФШУ



Додаток до Положення

Розмір членських внесків на 2020 рік

1.Вступний внесок – 500 грн./ 250 (пільговий)/ юнаки та дівчата віком до 14

років звільняються від сплати.

2. Щорічний внесок повного члена з правом участі у змаганнях з обрахунком

міжнародного рейтингу – 500 грн./ 250 (пільговий)/ юнаки та дівчата віком до

14 років звільняються від сплати.

3. Щорічний внесок повного члена з правом участі у змаганнях з обрахунком

національного рейтингу – 250 грн./ 100 (пільговий)/ юнаки та дівчата віком

до 14 років звільняються від сплати.


