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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Громадська організація «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ІНТЕР - КИЇВ» (далі - Організація) є 

добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і 

свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, 

соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб. 

1.2. Найменування Організації: 

Повне - Громадська організація «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ІНТЕР - КИЇВ». 

Скорочене - ГО «ФК ІНТЕР - КИЇВ». 

1.3.Назва Організації англійською мовою: 

Повна - «FOOTBALL CLUB INTER-KIEV».  

Скорочена -: «FC INTER-KIEV». 

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом 

України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. 

Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення 

загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є 

обов’язковими для всіх членів. 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з 

іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її 

межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства. 

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно 

з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та 

рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, 

інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому 

законодавством порядку.  

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого 

найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної 

меншини. 

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у 

встановленому чинним законодавством порядку має право: 

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права 

відповідно до законодавства. 

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи 

інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних 

органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та 

організаціях усіх форм власності та підпорядкування. 

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі). 

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу 

в їх створенні та веденні їх діяльності. 

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити 

інформаційно-роз'яснювальну роботу. 



2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться 

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

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, 

семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси 

та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників 

громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних 

галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних. 

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді 

членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно 

вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та 

законодавства України. 

2.4.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну 

підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому 

законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті 

(цілям) Організації та сприяє її досягненню. 

2.4.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до 

законодавства України. 

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями 

(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами. 

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї 

мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації. 

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів 

нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного 

і суспільного життя. 

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для 

проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з 

питань, що стосуються сфери діяльності Організації. 

2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, 

укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності 

Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України. 

2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.  

2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми. 

2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у 

тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу. 

2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування 

будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення 

статутних завдань Організації. 

2.4.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків. 

2.4.22. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів. 

2.4.23. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) 

бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону. 

2.4.24. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України. 

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. 

Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за 

зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі 

зобов'язання. 

 



3. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Головною метою Організації є захист прав та законних інтересів членів Організації та 

сприяння зміцненню здоров’я дітей та юнаків за рахунок залучення їх до занять фізичною 

культурою та спортом, зокрема футболом. 

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є: 

3.2.1. сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та 

міжнародних заходів та програм, що спрямовані на популяризацію і розвиток дитячого 

футболу в Україні загалом та Києві зокрема; 

3.2.2. популяризація та підвищення ролі фізичної культури та спорту в соціально-побутовій 

сфері та пропаганда здорового способу життя серед дітей, юнаків та їх батьків; 

3.2.3. сприяння проведенню масових спортивних заходів; 

3.2.4. сприяння участі футбольних команд Організації в різноманітних футбольних 

турнірах та інших спортивних заходах як на території України, так і за її межами; 

3.2.5. сприяння виїзду на оздоровчо-спортивні збори футбольних команд Організації; 

3.2.6. сприяння формуванню досвіду та підвищення кваліфікації у тренерів і інших 

спеціалістів, які є членами Організації або його працівниками; 

3.2.7. сприяння формуванню та розвитку методик, включаючи рекреаційні і реабілітаційні 

напрямки; 

3.2.8. сприяння та участь у розробці і реалізації програм підготовки спортсменів для 

виступів у змаганнях та підвищення рівня їх спортивної майстерності; 

3.2.9. сприяння та участь у проведенні будівництва та реконструкції будів 


