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1. Загальна частина 

1.1. Дане Положення розроблено на підставі пункту 3 частини 3 статті 2, 

пункту 4 частини 3 статті 15, пункту 1 частини 8 статті 17, пунктів 3, 14, 

15  частини 2 статті 21, статті 23 статуту Всеукраїнської громадської організації 

«Федерація хокею України» (надалі – Федерація). 

1.2. Положення визначає питання організації та діяльності Комітету дитячо-

юнацького хокею Федерації (надалі – Комітет). 

 

2. Утворення 

2.1. Комітет є робочим органом, що створюється Федерацією. 

2.2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України «Про фізичну культуру і спорт», нормативно-правовими актами 

Міністерства молоді і спорту України, статутом і регламентними актами Федерації, 

Міжнародної федерації з хокею з шайбою на льоду (надалі – МФХ), іншими 

нормативно-правовими актами, норми яких стосуються його діяльності, а також 

нормами цього Положення. 

2.3. Комітет створюється за рішенням Ради Федерації. 

2.4. Комітет підпорядковується і звітує Раді Федерації. 

 

3. Мета, цілі та завдання 

3.1. Метою діяльності Комітету є участь у розвитку та популяризації 

олімпійського виду спорту - хокею з шайбою серед дітей та молоді України різних 

вікових груп шляхом здійснення необхідних заходів щодо сприяння підвищенню 

рівня гри в хокей з шайбою на території України, організації підготовки та 

проведенню офіційних дитячо-юнацьких спортивних змагань з хокею з шайбою на 

території України, інших спортивних заходів, досягнення цілей і завдань, 

визначених рішеннями Ради Федерації, регламентними документами Федерації та 

цим Положенням. 

3.2. Цілі та завдання Комітету: 

3.2.1. Здійснення можливих заходів щодо впровадження прогресивних 

напрямів світового досвіду розвитку професійного хокею з шайбою, в першу чергу, 

серед дітей та молоді України. 

3.2.2. Сприяння створенню умов для підвищення рівня організації та 

проведення офіційних спортивних змагань з хокею з шайбою. 

3.2.3. Здійснення можливих заходів щодо створення висококваліфікованого 

кадрового потенціалу у сфері хокею з шайбою в Україні.  

3.2.4. Сприяння розвитку хокею з шайбою серед дітей та молоді різних 

вікових груп на території України в дусі взаємної поваги, чесної гри, без 

дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання та 

раси, запобігання вживанню допінгу та інших заборонених речовин. 
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3.2.5. Сприяння гідному представництву України у міжнародних спортивних 

змаганнях. 

3.2.6. Вжиття можливих заходів щодо розвитку дитячо-юнацького хокею з 

шайбою на території України.  

3.2.7. Здійснення безпосередньої організації підготовки та проведення 

офіційних спортивних змагань з хокею з шайбою серед дітей та молоді різних 

вікових груп на території України віком до 20 років включно. 

3.2.8. Здійснення всебічної співпраці із закладами освіти спортивної 

спрямованості (дитячо-юнацькими спортивними школами, спеціалізованими 

дитячо-юнацькими спортивними школами олімпійського резерву, тощо) з питань 

розвитку дитячо-юнацького хокею в Україні. 

3.2.9. Координування спортивної та організаційно-управлінської діяльності 

дитячо-юнацьких хокейних команд (клубів). 

3.2.10. Здійснення співпраці з центральними та місцевими органами 

виконавчої влади з питань розвитку дитячо-юнацького хокею в Україні (в межах 

компетенції).  

3.2.11. Сприяння створенню конкурентного середовища у спортивних 

змаганнях на основі чесної спортивної боротьби та підвищення рівня майстерності 

гри в хокей з шайбою їх учасників.  

3.2.12. Провадити заходи щодо стимулювання інтересу населення України до 

зайняття хокеєм з шайбою (в межах компетенції). 

3.2.13. Співпрацювати з засобами масової інформації щодо популяризації 

хокею з шайбою в Україні (в межах компетенції). 

3.2.14. Налагоджувати взаємодії зі спонсорами, меценатами, рекламодавцями 

щодо залучення фінансів на розвиток хокею з шайбою в Україні (в межах 

компетенції). 

3.2.15. Виконання інших завдань, що стосуються організації та проведення 

змагань та заходів з хокею з шайбою та популяризації дитячо-юнацького хокею на 

території України. 

 

4. Повноваження Комітету 

4.1. На виконання цілей та завдань Комітет займається розвитком та 

популяризацією дитячо-юнацького хокею, організацією та проведенням 

спортивних змагань, всеукраїнських спортивних заходів серед дітей та молоді 

різних вікових груп до 20 років включно на території України (надалі – Змагання, 

Заходи відповідно), а саме: 

4.1.1. Здійснення безпосередньої організації підготовки та проведення 

Змагань. 
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4.1.2. Здійснення підготовки проектів регламентних документів Змагань, 

зокрема Регламенту (Положень) Змагань, включаючи, але не обмежуючись 

підготовки інших необхідних для проведення Змагань, Заходів – документів. 

4.1.3. Здійснення підготовки офіційного розкладу матчів Змагань. 

4.1.4. Виступати від імені Комітету Федерації у відносинах із органами 

державної влади, підприємствами, установами, організаціями різних форм 

власності, фізичними особами, зокрема з дитячо-юнацькими спортивними 

школами з хокею з шайбою у питаннях, що стосуються розвитку дитячо-юнацького 

хокею та проведення Змагань (в межах компетенції). 

4.1.5. Здійснювати інші заходи, необхідні для виконання цілей та завдань 

Комітету. 

4.2. Для здійснення повноважень, цілей і завдань, передбачених цим 

Положенням, на Комітет покладаються такі обов’язки: 

4.2.1. Подавати Виконавчому комітету Федерації проекти Регламентів та 

офіційних розкладів матчів Змагань на затвердження. 

4.2.2. Здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного 

законодавства України, статутних та регламентних документів Федерації. 

4.2.3. Звітувати перед Радою Федерації та інформувати виконавчого 

директора про поточний стан справ. 

4.2.4. Діяти в межах цього Положення та наданих повноважень. 

 

5. Склад Комітету 

5.1. До складу Комітету входять: голова Комітету, заступник голови Комітету 

та щонайменше 3 члени Комітету.  

5.2. Усі члени Комітету обираються з числа членів Федерації. 

5.3. Рада Федерації затверджує кількісний і персональний склад Комітету, 

призначає голову Комітету та його заступника з числа членів Комітету строком на 2 

(два) роки. 

5.4. Секретар Комітету обирається членами Комітету з числа його членів.  

5.5. Рішення щодо вимушених змін у складі Комітету протягом визначеного 

цим Положенням строку діяльності (відмова, тривала хвороба, смерть, арешт тощо) 

приймається Радою Федерації за поданням голови Комітету. 

 

6. Керівництво та організація роботи Комітету 

6.1. Роботу Комітету очолює голова Комітету. 

6.2. Заступник голови Комітету виконує повноваження голови Комітету у 

випадку неможливості здійснення головою комітету своїх повноважень за його 

дорученням, та залучається до виконання інших завдань, що визначаються головою 

Комітету. 
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6.3. Комітет здійснює свою роботу відповідно до плану, затвердженого 

Головою Комітету. 

6.4. Члени Комітету забезпечують діяльність Комітету, беруть участь в 

прийнятті рішень Комітету. Голова Комітету розмежовує повноваження та права 

окремих членів Комітету. 

6.5. Формою роботи Комітету є засідання.  

6.6. Засідання Комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин його членів.  

6.7. Засідання Комітету можуть відбуватися за особистої присутності членів 

Комітету та/або за допомогою засобів інтерактивного зв'язку.  

6.8. Участь у засіданні Комітету за довіреністю не дозволяється. 

6.9. Рішення Комітету ухвалюється простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів Комітету шляхом відкритого голосування. У разі рівної кількості 

голосів, голос голови Комітету є вирішальним.  

 

7. Повноваження голови Комітету 

7.1. Здійснює керівництво діяльністю Комітету і несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на нього завдань і обов’язків перед 

Радою Федерації. 

7.2. Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів та 

працівників Комітету. 

7.3. Залучає до роботи Комітету інших фахівців, до функціональних 

обов’язків яких належить оперативне вирішення тих чи інших питань, які пов’язані 

з діяльністю Комітету (за їх згодою). 

7.4. Відповідає за належне ведення діловодства Комітету, готує у межах своєї 

компетенції проекти наказів та розпоряджень, які передає на погодження 

Президентові Федерації.   

7.5. Виступає від імені Комітету у відносинах із іншими юридичними та 

фізичними особами (в межах компетенції). 

7.6. Представляє свій Комітет у Раді Федерації, звітує перед Радою Федерації 

та інформує виконавчого директора Федерації про стан справ у Комітеті. 

7.7. За необхідності створює підпорядковані Комітету внутрішні робочі 

органи. 

7.8. Виконує інші повноваження для реалізації цілей та завдань Комітету. 

 

8. Взаємодія (службові зв’язки) 

8.1. Комітет може виконувати зазначені завдання і функції самостійно або 

разом з іншими органами Федерації. 
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8.2. Комітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими органами Федерації з таких питань: ведення діловодства; роботи з 

документами (включаючи, але не обмежуючись, представлення, погодження, 

спільної підготовки проектів документів, організації контролю і перевірки 

виконання документів; підготовки і подання необхідних документів); використання 

інформації в службових цілях, передачі вхідної кореспонденції і прийому вихідної 

та внутрішньої кореспонденції, та з інших питань. 

8.3. Взаємодія між Комітетом та іншими підрозділами, робочими органами, 

працівниками Федерації здійснюється шляхом особистого спілкування, засобами 

електронного листування, засобами мобільного зв’язку. 

 

9. Прикінцеві положення 

9.1. Діяльність Комітету фінансується за рахунок коштів Федерації або інших 

джерел, не заборонених законом. 

9.2. Будь-які питання, не визначені в цьому Положенні, вирішуються Комітетом 

шляхом узгодження прийнятого рішення з органами управління Федерації. 

9.3. Чоловічий рід, що вживається в цьому Положенні, однаково застосовується 

до жіночого роду. 

9.4. Зміни та доповнення до Положення розглядаються та затверджуються 

Радою Федерації. 

9.5. Діяльність Комітету може бути припинена за рішенням Ради Федерації. 

 


