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РЕЄСТРАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ  
про порядок обліку членів громадської організації  
«Федерація спортивного орієнтування України»  

та збереження інформації про членство у 
 «Реєстрі спортсменів та фахівців ФСОУ» 

 (далі - Регламент) 
 
 

1. Загальні положення 
1.1. Реєстраційний регламент про порядок обліку членів у Громадській організації 
«Федерація спортивного орієнтування України» (скорочено – ФСОУ, надалі – 
Федерація) розроблений у відповідності до Розділу № 3 Статуту «Умови і порядок 
прийняття в члени Федерації та вибуття з неї, права та обов’язки членів ФСОУ», 
Закону України «Про громадські об’єднання». 
1.2. Даний Реєстраційний регламент визначає порядок обліку членів Федерації 
спортивного орієнтування України, збереження інформації про членство у Федерації. 
1.3. Дія Реєстраційного регламенту поширюється на всіх членів Федерації. 
 
2. Облік індивідуальних членів 
2.1. Членами ФСОУ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, що досягли 14 років, 
визнають Статут Федерації, сплатили вступний та щорічний внески. 
2.2. Членство в Федерації є добровільним, фіксованим і підтверджується: 

 наданням особистих даних в реєстраційній заяві (Додаток 1). Заява 
заповнюється особисто у паперовому вигляді чи на веб-сайті ФСОУ на сторінці 
онлайн-заявок на змагання за посиланням http://orientsumy.com.ua/index.php ; 

 сплатою вступного внеску та/або щорічного внеску. 
2.3. Членство у ФСОУ підтверджується на наступний рік сплатою чергового 
щорічного внеску. 
2.4. Розмір, структура та порядок сплати вступних, щорічних членських та інших 
внесків членами та кандидатами у члени до ФСОУ визначається у Фінансово-
майновому регламенті на поточний рік. 
2.5. Облік індивідуальних членів Федерації здійснюється за адміністративно-
територіальною приналежністю до Відокремлених підрозділів. У випадках де не 
створені відокремлені підрозділи - Президією ФСОУ.  
2.6. Належність члена ФСОУ до території, як правило, визначається за 
реєстрацією за місцем проживання або за особистою заявою (Додаток 2); для членів 
облікового складу збірної команди України зі спортивного орієнтування - за заявою 
(Додаток 3). 

2.6.1. Заява подається до перших офіційних змагань поточного року, в яких 
спортсмен приймає участь.  

http://orientsumy.com.ua/index.php
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2.6.2. Протягом одного календарного року спортсмен може виступати тільки за 
одну територію.  
2.7. Рішення про реєстрацію у члени ФСОУ приймається уповноваженою особою 
Федерації з дня, коли вступний та щорічний внесок зараховані на розрахунковий 
рахунок Федерації спортивного орієнтування України або сплачені керівнику 
відокремленого підрозділу Федерації. Рішення фіксується внесенням особистих 
даних записом у електронний «Реєстр спортсменів та фахівців (тренерів, керівників 
гуртків, керівників клубів, посадових осіб ФСОУ, суддів та картографів)   Федерації».  
2.8. Термін сплати щорічного внеску на поточний рік до 20 березня, але не пізніше 
ніж за 7 днів до початку перших офіційних змагань. При не своєчасній сплаті 
щорічного внеску, припинення членства наступає автоматично та не потребує 
прийняття додаткового рішення.  
2.9. Дія щорічного внеску закінчується 31 грудня поточного року. 
2.10. Дійсні члени Федерації, мають право у поточному році: 

 відбиратися та перебувати у складі національних збірних команд з різних видів 
орієнтування; 

 отримувати право на проведення змагань, що проводяться під егідою державного 
керівного органу сфери ФКіС та ФСОУ; 

 отримують право брати участь у всіх заходах що проводяться ФСОУ; 

 входити до складу Головної суддівської колегії та очолювати суддівські бригади на 
змаганнях під егідою державного керівного органу сфери ФКіС та Федерації; 

 оформляти документи для присвоєння спортивних звань та суддівських категорій; 

 отримувати виклики на навчально-тренувальні збори, семінари суддів, тренерів 
тощо; 

 оформляти документи для виїзду за кордон у складі офіційних делегацій 
державного керівного органу сфери ФКіС та делегацій ФСОУ; 

 подавати за посередництвом ФСОУ відповідні документи до IOF для входження у 
комітети та інші структури IOF, а також для отримання ліцензії радника (контролера) 
IOF; 

 подавати за посередництвом ФСОУ заявки до IOF на проведення змагань під 
егідою IOF.  

 користуватися фінансовими пільгами згідно Фінансово-майнового регламенту 
ФСОУ; 
 

3. Збереження документів про членство у Федерації 
3.1. Паперові реєстраційні заяви зберігаються у керівників Відокремлених 
підрозділів або відповідального секретаря ФСОУ протягом 2 (двох) років – до 
завершення календарного року у якому були написані та наступного за ним. 
3.2. Журнали обліку членів Федерації виготовляються Відокремленими 
підрозділами самостійно за встановленою формою в «Реєстрі спортсменів та 
фахівців Федерації» 
3.3. Електронний «Реєстр спортсменів та фахівців Федерації»  є єдиною визнаною 
формою для реєстрації та обліку членів Федерації. Будь яка інформація, що 
стосується реєстрації та обліку членів Федерації, яка походить з інших джерел не є 
дійсною. 
3.4. Права доступу до заповнення реєстраційних форм Реєстру та заявки на 
змагання надаються Президією ФСОУ відповідно до посадових обов’язків або 
належності до однієї з категорій: 

 користувач (має право заявляти на змагання себе та/або членів своєї 
родини); 
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 тренер (має право заявляти своїх вихованців незалежно від їх 
приналежності до регіону, клубу тощо); 

 керівник та/або представник клубу (має право заявляти членів свого 
клубу незалежно від їх приналежності до регіону); 

 представник ДЮСШ або позашкільного закладу (має право заявляти 
членів свого закладу незалежно від їх приналежності до регіону); 

 голова КС (має право вести облік суддів); 

 керівник відокремленого підрозділу Федерації (має право заявляти 
учасників тільки свого регіону); 

 організатор змагань (має право заявляти всіх учасників зареєстрованих 
в системі); 

 інші (права визначаються та надаються по мірі необхідності рішення 
Президії ФСОУ). 

 
 
4. Прикінцеві та перехідні положення 
4.1. Останній термін сплати річного внеску та реєстрації на поточний рік 01 
жовтня.  
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Додаток  № 1  

до Реєстраційного регламенту 
 
 
 
 

До відокремленого підрозділу  
Федерації спортивного орієнтування 
у       ___________________    області 
                                
______________________________________ 
               (прізвище, ім’я, по батькові) 

______________________________________ 
 
 
 
 

ЗАЯВА 
 
 

Я, ___________________________________________________________________________________ , 
                                                                                                     (П. І. Б.) 

(народився «____» ____________ 19___ року, паспорт серії ___ №____________) шляхом підписання 
цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року 
№ 2297-УІ надаю згоду ГО «Федерація спортивного орієнтування України» на обробку моїх 
персональних даних (у т. ч. паспортні дані, відомості з виданих на моє ім’я документів, відомості, які 
надаю про себе) з метою проведення обліку. 

«____» ____________ 20___ року, _____________________________ (__________________________) 
                     (підпис)                                                  (Прізвище ініціали)   

 Прошу прийняти мене до членів Федерації спортивного орієнтування України. 
 
 Зі Статутом Федерації спортивного орієнтування України ознайомлений, визнаю і зобов’язуюся 
виконувати. 

Про себе повідомляю: 
 

1. Місце проживання/реєстрації, електронна адреса та телефон -  
              ________________________________________________________________________ 

2. Освіта, фах за освітою, вчений ступінь -  
             ________________________________________________________________________ 

3. Місце роботи (навчання), посада, службовий телефон - 
________________________________________________________________________ 

4. Спортивна кваліфікація та спеціалізація з дисципліни спортивного орієнтування -  
             ________________________________________________________________________ 

5. Суддівська категорія зі спортивного орієнтування  - _______________________________ 
6. Громадські звання -_________________________________________________________ 
7. Тренер/ри (П.І.Б. повністю): __________________________________________________  

 

«____» ____________ 20___ року, _____________________________ (__________________________) 
                     (підпис)                                                  (Прізвище ініціали)   
 
 

 
Особу та підпис ______________________________ перевірено 
                                                    (Прізвище, ініціали)  

 

Керівник відокремленого підрозділу ФСОУ 

у __________________________області         ________________ (______________________________) 
                                                                                                             (підпис)                                         (Прізвище, ініціали)  
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Додаток  № 2  

до Реєстраційного регламенту 
 

 
До Президії Федерації спортивного  
орієнтування України 
                               
______________________________________ 
               (прізвище, ім’я, по батькові) 

______________________________________ 
 
 
 
 

ЗАЯВА 
 
 

Прошу дозволити  мені у _________ році брати участь в офіційних змаганнях як представнику_______ 
 
 _________________________ області у зв’язку з _____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
. 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

«____» ____________ 20___ року, _____________________________ (__________________________) 
                     (підпис)                                                  (Прізвище ініціали)   
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Додаток  № 3  
до Реєстраційного регламенту 

 

 

 
Президенту Федерації  
спортивного орієнтування України  
  
спортсмена 
_________________________________ 

(Прізвище, І.Б.) 

 м. _______________________________ 
                                                                   
                                                                 
 

ЗАЯВА 
 
 

 Прошу включити мене до складу збірної команди України на ______ рік.  
 З правами і обов’язками  члена збірної команди України ознайомлений та зобов’язуюсь 
виконувати. 
 Надаю інформацію про себе: 
1. П.І. Б.________________________________, дата народження____________  
2. План на ________  рік: ______________(приклад: 1 міс. на ЧС/ або ЧЄ/ або ЧУ);  
     виконання ______  рік. ___________________ (приклад: 3 місце ЧУ, 5 місце ЧЄ) 

     план на _________ рік: ________________________________________________ 
3. Область / територія: __________________________________________ 
4. Вид орієнтування: ____________________________________________; 
 ФСТ________________, школа __________________, клуб _____________ 
     Тренер/ри: _____________________________________________ (П.І.Б.)              
                       _______________________________підпис тренера/ів) 
5. Контактні дані: 
     Адреса ( з індексом): ___________________________________________ 
    Телефон/факс: ______________________ Тел. моб.: ____________________ 
    e-mail: _____________________________ 
 
______________________                                                             ____________________ 
                 Дата                                           Підпис 

 
 
 
 
 
Додаток до заяви: 
1. Ксерокопія українського паспорту (1,2 стор. + прописка).   
2. Ксерокопія закордонного паспорту (1 стор. + інфо про наявність вільних сторінок). 
 


