Положення про Комітет атлетів Громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ
ТХЕКВОНДО (ВТФ) УКРАЇНИ» розроблене у відповідності до Розділу 9 Статуту
Громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ТХЕКВОНДО (ВТФ) УКРАЇНИ» (надалі
Федерації), регламентуючих документів Федерації та чинного законодавства України
(надалі –Положення).
Дане Положення закріплює мету, принципи, порядок створення та діяльності
Комітету атлетів Федерації, порядок призначення, строк та перелік повноважень членів
Комітету.
Відповідно до п. 9.1. Статуту Федерації, робочі комітети не є керівними органами
Федерації та створюються виключно у разі необхідності для забезпечення повсякденної
діяльності Федерації, незалежної організації виконання рішень керівних органів
Федерації.
Згідно п. 9.13. Статуту Федерації, Положення, ще деталізують мету, принципи та
порядок дій робочих комітетів мають бути розроблені окремо від Статуту Федерації та
затверджуються Президією Федерації.
Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Президією Федерації.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються в цьому Положенні у значенні, яке
їм надається в Статуті ФЕДЕРАЦІЇ ТХЕКВОНДО (ВТФ) УКРАЇНИ . Терміни, які не
вживаються в Статуті Федерації або значення яких відрізняється від значення, яке їм
надається у Статуті Федерації, вживаються у цьому Положенні в наступному значенні:
Федерація- ФЕДЕРАЦІЯ ТХЕКВОНДО (ВТФ) УКРАЇНИ, яка є добровільним
громадським об'єднанням фізкультурно- спортивної спрямованості, створеним на основі
єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Федерації, визначеної Статутом;
Президія- постійно діючий керівний орган «ФЕДЕРАЦІЯ ТХЕКВОНДО (ВТФ)
УКРАЇНИ»;
Комітет- Комітет атлетів Громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ТХЕКВОНДО (ВТФ)
УКРАЇНИ»;
Положення- Положення про Комітет атлетів Громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ
ТХЕКВОНДО (ВТФ) УКРАЇНИ».
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комітет атлетів є постійно діючим колегіальним дорадчим органом Громадської
організації «Федерація тхеквондо (ВТФ) України», утвореним Конференцією делегатів
Федерації на підставі розділу 9 Статуту Федерації, з метою сприяння забезпеченню прав
та захист атлетів в олімпійському русі, врахуванню поглядів атлетів при прийнятті рішень
керівних органів Федерації, удосконалення співпраці з комісіями атлетів НОК, МОК та
ЄОК.
1.2. Комітет атлетів Федерації у своїй діяльності керується чинним законодавством
України, Статутом Федерації, цим Положенням, рішеннями керівних органів Федерації.
1.3. Організаційне, матеріальне, технічне та інше забезпечення діяльності Комітету
здійснюється за рахунок передбачених у бюджеті Федерації коштів.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ АТЛЕТІВ
2.1. Основними завданнями Комітету є:

- забезпечення прав та захист атлетів в олімпійському русі;
- внесення пропозицій щодо покращення соціального захисту та забезпечення спортивної
діяльності атлетів;
- забезпечення врахування поглядів атлетів при прийнятті рішень керівними органами
Федерації;
- розробка рекомендацій щодо гарантій прав атлетів;
- сприяння залученню представників Комітету у роботі інших робочих органів Федерації;
- удосконалення співпраці з комісіям НОК, МОК та ЄОК.
2.2. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. розглядає подані атлетами документи, листи, звернення, заяви, пояснення;
2.2.2. надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, висвітлених у документах,
листах, зверненнях, заявах, та повідомляє про своє рішення Президії Федерації;
2.2.3. надає рекомендації щодо удосконалення співпраці Федерації та її структурних
підрозділів, Президії Федерації з атлетами;
2.2.4. подає до Президії Федерації свої пропозиції щодо захисту прав атлетів;
2.2.5. подає клопотання до керівних органів Федерації щодо застосування заходів
заохочення до атлетів;
2.2.6. висуває кандидатури для представництва в інших робочих органах Федерації з
метою забезпечення врахування точки зору атлетів у їх роботі та при прийнятті рішень;
2.2.7. залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напряму;
2.2.8. здійснює інші повноваження відповідно до рішень керівних органів Федерації.

2.3. Комітет має право:
2.3.1. залучати членів Федерації, членів керівних органів Федерації та експертів до
розгляду питань, що належать до його компетенції;
2.3.2. отримувати від членів Федерації, Президії Федерації, інших суб`єктів олімпійського
руху інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
3. СКЛАД КОМІТЕТУ АТЛЕТІВ. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ, СТРОК,
ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ
3.1. До складу Комітету атлетів входять: Голова Комітету та члени Комітету, з числа яких
обирається Секретар. До складу Комітету можуть входити, виключно, члени Федерації.
Кількісний склад Комітету повинен бути не менший п’яти осіб.
3.2. Комітет атлетів очолює Голова комітету. У випадку відсутності Голови його функції
виконує один з членів Комітету за дорученням Голови. Голова Комітету атлетів
призначається Президією Федерації за поданням Президента, строком на два роки.
3.3. Особовий склад членів Комітету затверджується Президією Федерації за поданням
Голови Комітету атлетів. Строк повноважень членів Комітету - два роки.

3.4. До компетенції Голови Комітету належить:
3.4.1. здійснення загального керівництва Комітетом;
3.4.2. організація виконання рішень керівних органів Федерації з питань захисту прав та
інтересів атлетів;
3.4.3. вирішення поточних питань діяльності Комітету;
3.4.4. представництво Комітету у відносинах з органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, громадськими організаціями, профспілками, підприємствами,
установами та організаціями усіх форм власності в Україні та за кордоном з питань
захисту прав та інтересів атлетів;
3.4.5. організація роботи членів Комітету та працівників, залучених до участі у роботі
Комітету;
3.4.6. забезпечення ведення документообігу Комітету;
3.4.7. виконання інших завдань згідно з рішеннями керівних органів Федерації.
3.5. Голова Комітету відповідно до покладених на нього завдань:
3.5.1. визначає порядок роботи Комітету та головує на його засіданнях;
3.5.2. здійснює розподіл посадових обов’язків, доручень і завдань між членами Комітету
та працівниками, залученими до участі в роботі Комітету;
3.5.3. виступає від імені Комітету у відносинах з органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, громадськими організаціями, профспілками, підприємствами,
установами та організаціями усіх форм власності в Україні та за кордоном з питань
захисту прав та інтересів атлетів;
3.5.4. має право брати участь у засіданнях керівних органів Федерації та її відокремлених
підрозділів;
3.5.5. розпоряджається коштами, передбаченими у бюджеті Федерації на організаційне,
матеріальне, технічне та інше забезпечення діяльності Комітету;
3.5.6. вносить подання Президії Федерації про затвердження персонального
складу Комітету;
3.5.7. видає у межах повноважень накази та здійснює контроль за їх виконанням;
3.5.8. підписує листи та іншу ділову кореспонденцію Комітету;
3.5.9. щорічно звітує перед Президією Федерації про свою роботу;
3.5.10. здійснює інші повноваження з метою виконання завдань Комітету.
3.7. Основною формою роботи Комітету атлетів є засідання, що проводяться у разі
потреби. Засідання комітету можуть скликатися за ініціативою Голови комітету, однієї
третини загального складу його членів, Президії Федерації, або Президента.
3.8. Строки, місце та порядок денний Засідань Комітету атлетів визначається Головою
комітету. По терміновим питанням обговорення та голосування може проводитись за
допомогою засобів електронного зв'язку або в режимі відеоконференції .
3.9. Секретар Комітету атлетів обирається Головою комітету з числа членів Комітету.
Секретар Комітету готує матеріали до засідань та контролює виконання прийнятих рішень.
За узгодженням з Головою Комітету викликає учасників засідань, формує порядок денний,
веде протокол засідань та систематизує матеріали.
3.10. Комітет атлетів може розглядати питання і приймати рішення, якщо на засіданні
присутні більше половини його складу.

3.11. Комітет атлетів приймає рішення простою більшістю голосів без урахування тих, що
утрималися від голосування. При рівній кількості голосів, право вирішального голосу
належить Голові комітету.
3.12. Протокол засідання Комітету оформлюється у дводенний термін і підписується
головуючим та секретарем.
4. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У КОМІТЕТІ АТЛЕТІВ
4.1. Членство у Комітеті атлетів припиняється на підставі рішення Президії Федерації, у
разі:
4.1.1. систематичної відсутності члена Комітету атлетів на його засіданнях без поважних
причин (більше ніж два рази);
4.1.2. подання членом Комітету відповідної заяви;
4.1.3. ліквідації Комітету;
4.1.4. виключення члена Комітету з Федерації;
4.1.5. неможливості члена Комітету брати участь у роботі Комітету за станом здоров'я, або
з інших причин.

