ВИТЯГ із Статуту Громадської організації «Федерація Кіокусін кай України»
Стаття 4. Члени Федерації. Їх права та обов’язки.

Федерація будується на засадах індивідуального членства.
1.1. Індивідуальним членом Федерації можуть бути особи віком від 14 років, громадяни
України, а також громадяни інших країн, особи без громадянства, які визнають її Статут,
які розділяють мету та завдання Федерації, сплачують встановлені членські внески і
активно сприяють виконанню статутних завдань Федерації.
Прийом індивідуальних членів Федерації здійснюється за рішенням Президії Федерації на
підставі заяви.
1.2. Президія Федерації може присвоїти звання «Почесний член Федерації» будь-якій особі,
яка має визначні заслуги у розвитку кіокусін в Україні. Почесний член Федерації, за його
бажанням, може брати участь у роботі зборів та Президії Федерації з правом дорадчого
голосу. Положення про почесне членство затверджується Президією Федерації.
1.3. Члени Федерації мають право:
- брати участь у плануванні і обговоренні діяльності Федерації;
- вносити пропозиції по покращенню роботи;
- обирати і бути обраним до складу керівних органів Федерації;
- брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться
Федерацією на засадах i в порядку, визначених регламентуючими документами Федерації;
- користуватись майном i символікою Федерації.
4.5. Члени Федерації зобов’язані:
- активно сприяти розвитку кіокусін в Україні, реалізації політики Федерації у сфері
кіокусін, становленню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами, що
діють у зазначеній сфері;
- дотримуватись вимог цього Статуту та регламентуючих документів керівних органів
Федерації;
- своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески;
- дотримуватись вимог та правил вирішення спірних питань передбачених
регламентуючими документами Федерації.
4.6. Членство у Федерації може бути припинене на підставі:
- поданої заяви індивідуального члена про вихід з Федерації до керівного органу;
- рішення керівного органу Федерації.
4.7. Рішення про виключення з Федерації може бути оскаржене відповідно до Президії або
зборів Федерації.
4.8. За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків, до членів Федерації
можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:
- зауваження;
- попередження;
- дискваліфікація від участі у заходах, які проводяться Федерацією;
- виключення з Федерації.
ВИТЯГ із Статуту Громадської організації «Дитяча Ліга Кіокусін України»
Стаття 4. Члени Ліги. Їх права та обов’язки.
4.1. Ліга будується на засадах індивідуального членства.
4.2. Індивідуальним членом Ліги можуть бути особи віком від 6 до 18 років і особи старшого
віку, які визнають її Статут, сплачують встановлені членські внески та активно сприяють

виконанню статутних завдань Ліги. Кількість членів - осіб старшого віку, не може
перевищувати 10% від загальної кількості членів.
Прийом індивідуальних членів Ліги здійснюється за рішенням Правління Ліги на підставі
заяви. Вступ неповнолітніх віком до 10 років здійснюється за письмовою згодою батьків,
усиновителів, опікунів або піклувальників.
4.3. Правління Ліги може присвоїти звання «Почесний член Ліги» будь-якій особі, яка має
визначні заслуги у розвитку кіокусін в Україні. Почесний член Ліги, за його бажанням,
може брати участь у роботі Загальних зборів та Правління Ліги з правом дорадчого
голосу. Положення про почесне членство затверджується Правлінням Ліги.
4.4. Члени Ліги мають право:
- брати участь у плануванні і обговоренні діяльності Ліги;
- вносити пропозиції по покращенню роботи;
- обирати і бути обраним до складу керівних органів Ліги;
- брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться
Лігою на засадах i в порядку, визначених регламентуючими документами Ліги;
- користуватись майном i символікою Ліги.
4.5. Члени Ліги зобов’язані:
- активно сприяти розвитку кіокусін в Україні, реалізації політики Ліги у сфері кіокусін,
становленню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами, що діють у
зазначеній сфері;
- дотримуватись вимог цього Статуту та регламентуючих документів керівних органів Ліги;
- своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески;
- дотримуватись вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених
регламентуючими документами Ліги.
4.6. Членство у Лізі може бути припинене на підставі:
- поданої заяви індивідуального члена про вихід з Ліги до керівного органу;
- рішення керівного органу Ліги.
4.7. Рішення про виключення з Ліги може бути оскаржене відповідно до Правління або
Загальних зборів Ліги.
4.8. За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків, до членів Ліги
можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:
- зауваження;
- попередження;
- дискваліфікація від участі у заходах, які проводяться Лігою;
- виключення з Ліги.
ВИТЯГ із Статуту Об'єднання під назвою «Всесвітня федерація кіокусін»
Стаття 19. Члени.
Будь-яка фізична або юридична особа, яка подає заяву встановленої форми, якщо володіє
спеціальними знаннями, про вид спорту кіокусін карате, має позитивну соціальну і спортивну
репутацію в зв'язку з практикою цього виду спорту в певній країні, після затвердження
Виконавчим комітетом, може стати членом Об'єднання.
Заяви про членство направляються до Виконавчого комітету разом із досьє, в якому
повідомляється повна інформація про діяльність, пов'язану з практикою виду спорту кіокусін
карате і про можливість організації діяльності такого виду спорту в його країні.
Об'єднання складається з членів наступних категорій:

a) засновники: ті, хто брали участь у створенні Об'єднання;
b) дійсні члени: ті, хто приєдналися до Об'єднання після його створення;
c) почесні члени: ті, хто завдяки своїй репутації або тому факту, що вони внесли відповідний
внесок у досягнення цілей Об'єднання, заслужили це звання.
Стаття 20. Члени. Права.
Члени мають наступні права:
a) бути присутнім на чергових і позачергових Загальних зборах з правом висловлення та
голосу, в якості Національного представника або Представника своєї національної
федерації;
b) мають право обирати та бути обраним до складу керівних органів Об'єднання;
c) брати участь у діяльності Об'єднання;
d) сприяти досягненню цілей Об'єднання;
e) запитувати інформацію про розвиток Об'єднання, подавати до Виконавчого комітету
пропозиції, скарги, плани і програми;
f) запитувати інформації про фінансове становище Об'єднання і про стан активів.
Стаття 21. Члени. Обов'язки.
Члени мають такі обов'язки:
a) дотримуватися Статуту Об'єднання, а також рішень, прийнятих черговими та
позачерговими Загальними зборами і Виконавчим комітетом;
b) сплачувати встановлені членські внески;
c) брати участь у чергових і позачергових Загальних зборах та інших засіданнях;
d) взаємодіяти і докладати усіх зусиль для кращої репутації та досягнення цілей Об'єднання;
e) робити внесок у розвиток позитивної репутації Об'єднання своїми вчинками;
f) повідомляти Об'єднання про зміну місця проживання, для постійного оновлення даних
кожного члена.
Стаття 22. Члени. Дисциплінарні санкції.
Члени, які порушують свої зобов'язання перед Об'єднанням, або суспільна поведінка яких
завдає шкоди цілям та репутації Об'єднання, підлягають дисциплінарному розгляду з
ініціативи Виконавчого комітету, який приймає відповідне рішення після отримання пояснень
від цього члена, а якщо пропонується виключення, то позачергові Загальні збори приймають
рішення за цією пропозицією.
Покарання можуть варіюватися від тимчасового призупинення членства до виключення.
Стаття 23. Члени. Виключення з членства.
Члени можуть добровільно вийти з Об'єднання шляхом письмового повідомлення
Виконавчого комітету за 15 днів до дати виходу. Ніхто не може бути примушений до членства
або продовження членства в Об'єднанні.
Крім того, особи, які не виконують свої членські зобов'язання, як зазначено в статті 21 цього
Статуту, будуть виключені з членства після дисциплінарного розгляду. Виключення з
членства не звільняє їх від заборгованостей і фінансових зобов'язань, прийнятих до дати
виходу.

