
Рішення Виконкому ФШУ
про позачерговий З’їзд Федерації шахів України

м. Київ 10 листопада 2016 року

1. У зв’язку з терміновою необхідністю внесення змін до статуту ФШУ для приведення його

у відповідність до вимог чинного законодавства України провести позачерговий З’їзд ФШУ 10

грудня 2016 року за адресою: Україна, м. Київ, Володимирська 58, у приміщенні бібліотеки ім.

Максимовича КНУ, реєстрація учасників з 09-00 до 10-00.

2. Встановити, що делегатами З’їзду ФШУ з правом вирішального голосу є:

а) делегати регіональних осередків ФШУ;

б) члени Виконкому ФШУ.

3. Встановити норму представництва на позачерговий З’їзд ФШУ 10 грудня 2016 року від

регіональних осередків ФШУ – 1 делегат від одного осередку ФШУ.

4. Осередкам ФШУ своїм рішенням обрати делегатів з числа своїх членів та надіслати до

виконавчої дирекції ФШУ до 1 грудня 2016 р. списки обраних делегатів згідно встановленої

квоти.

5. Затвердити наступний проект порядку денного позачергового З’їзду ФШУ 10 грудня 2016

року:

1. Внесення змін до Статуту ФШУ в зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України

Постанови від 13.07.2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру

неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств,

установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»:

1.1. Викладення п. 7.7 в наступній редакції: «Доходи (прибутки) Федерації

використовуються лише для фінансування видатків на утримання Федерації,

реалізації мети (цілей, завдань) Федерації, а також напрямів діяльності, визначених її

установчими документами».

1.2. Доповнення розділу 7 пунктом 7.9 «Розподіл отриманих Федерацією прибутків або їх

частини серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці,

нарахування єдиного соціального внеску) або членів органів управління Федерації та

інших пов’язаних з ними осіб забороняється».

1.3. Викладення п. 9.6 в наступній редакції: «Активи Федерації, після її припинення,

передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або

зараховуються до доходу бюджету у разі припинення Федерації (у результаті її

ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)».

2. Визначення відповідального за подання змін до статуту ФШУ на реєстрацію до

державного реєстратора та вчинення інших дій з метою реєстрації змін до статуту

ФШУ.

Президент ФШУ В. В. Капустін


