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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКУ КОМІСІЮ 

ФЕДЕРАЦІЇ ШАХІВ УКРАЇНИ 
 

1. Загальні положення 

1.1. Дитячо-юнацька комісія федерації шахів України (далі - ДЮК) є робочим 

органом федерації шахів України (далі ФШУ) і у своїй діяльності 

підпорядковується Виконкому ФШУ. 

1.2. Дане положення розроблено відповідно до Статуту ФШУ і визначає 

структуру і напрями діяльності ДЮК. 

 

2. Мета і основні напрями діяльності 

2.1. Головною метою діяльності ДЮК є сприяння популяризації та розвитку 

дитячо-юнацького шахового спорту в Україні. 

2.2. Основними напрямами діяльності ДЮК є: 

2.2.1. розробка календарного плану офіційних всеукраїнських дитячо-

юнацьких змагань; 

2.2.2. визначення місць і термінів проведення офіційних всеукраїнських 

дитячо-юнацьких змагань, при необхідності проведення відповідного 

тендеру; 

2.2.3. формування складу дитячо-юнацьких збірних команд України; 

2.2.4. сприяння в розробці та реалізації програм розвитку дитячо-юнацьких 

шахів в Україні; 

2.2.5. сприяння організації та проведенню дитячо-юнацьких навчально-

тренувальних зборів з шахів; 



2.2.6. визначення складу учасників чемпіонатів України з шахів серед юнаків 

і дівчат, юніорів та юніорок; 

2.2.7. сприяння організації змагань, семінарів, конференцій, виставок та 

інших заходів, що сприяють розвитку дитячо-юнацьких шахів; 

2.2.8. розробка та вдосконалення системи проведення офіційних 

всеукраїнських дитячо-юнацьких шахових змагань; 

2.2.9. представництво і захист інтересів юних спортсменів в українських і 

міжнародних змаганнях, розвиток співробітництва із спортивними 

організаціями, в тому числі з іноземними; 

2.2.10.   сприяння підготовці тренерських кадрів; 

2.2.11.   надання пропозицій до ФШУ щодо кандидатури старшого (головного) 

тренера дитячо-юнацьких збірних (у разі його призначення)  та 

курирування його діяльності. 

 

3. Структура ДЮК 

3.1. Кількість членів ДЮК не повинна перевищувати 12 осіб. 

3.2. Склад ДЮК:  

3.2.1. голова ДЮК затверджується Виконкомом ФШУ за поданням 

Виконавчого директора ФШУ; 

3.2.2. заступники голови (не більше двох осіб) та інші члени ДЮК 

затверджуються Виконкомом ФШУ за поданням голови ДЮК; 

3.2.3. до складу ДЮК можуть входити тільки по одному представнику від 

регіону. 

3.3. Засідання ДЮК проводяться за потребою, але не рідше 2 разів на рік. 

Можливі дистанційні засідання ДЮК або дистанційна в них участь. 

3.4. Засідання ДЮК є правомочним за наявності не менше 50% складу 

комісії. Рішення приймаються більшістю голосів членів ДЮК, присутніх 

на засіданні. При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови 

ДЮК. 



3.5. Голова ДЮК: 

3.5.1. визначає час, місце і форму проведення засідань ДЮК; 

3.5.2. готує порядок денний і веде засідання ДЮК; 

3.5.3. забезпечує виконання прийнятих рішень ДЮК, між засіданнями веде 

всю поточну діяльність ДЮК; 

3.5.4. представляє ДЮК в державних і громадських організаціях, керівних 

органах ФШУ, засобах масової інформації. 

3.6. Заступники голови та інші члени ДЮК: 

3.6.1. беруть участь в засіданнях ДЮК та у підготовці необхідних матеріалів 

для їх проведення; 

3.6.2. готують пропозиції на засідання ДЮК, виступають з ініціативами щодо 

розвитку дитячо-юнацьких шахів в Україні, організації та проведенню 

дитячо-юнацьких змагань; 

3.6.3. представляють ДЮК у своїх регіонах; 

3.6.4. мають право відвідування турнірних залів на всіх дитячо-юнацьких 

шахових змаганнях в Україні; 

3.6.5. виконують доручення голови ДЮК в рамках своєї компетенції, Статуту 

ФШУ та цього Положення. 

 

4. Порядок внесення змін та доповнень 

4.1. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються на засіданні 

Виконкому ФШУ. 

 


