ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання
Правління
ГО «Всеукраїнська
федерація гольфу»
№ __ від _________________
ПОЛОЖЕННЯ
про Паралімпійський комітет з гольфу
Це положення розроблене керуючись Конституцією України,
Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законом України “Про фізичну
культуру і спорт”, Законом “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та іншими
актами цивільного законодавства України, Статутом громадської організації
«Всеукраїнська федерація гольфу» (далі – Федерація).
І. Загальні положення
Це положення регулює паралімпійський рух з гольфу, мета якого
реабілітація осіб з інвалідністю шляхом організації фізкультурно-оздоровчих
та спортивних занять з гольфу.
Основними завданнями комітету є:
1) забезпечення прав та захист гравців з гольфу в паралімпійському русі;
2) координація, розвиток паралімпійського руху з гольфу, надання
структурності і спланованості підготовки гравців з інвалідністю;
3) внесення пропозицій щодо покращення соціального захисту та
забезпечення спортивної діяльності гравців з інвалідністю;
4) сприяти створенню матеріально-технічного,
кадрового,
фінансового, наукового забезпечення
системи
реабілітації гравців з
інвалідністю;
5) участь та організація спортивно-оздоровчих заходів з гольфу;
6) сприяти залученню громадських організацій інвалідів та інших
організацій до реалізації місії Комітету.
Фізкультурно-спортивна реабілітація з гольфу - система заходів,
розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров'я
особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за допомогою занять
гольфом
функціональних можливостей її організму для покращення
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фізичного і психологічного стану.
Комітет має виключне право представляти гольф у всеукраїнському,
міжнародному паралімпійському русі.
ІІ. Права та обов’язки
Комітет має право:
1) залучати членів Правління Федерації, спеціалістів, експертів до
розгляду питань, що належать до їх компетенції;
2) отримувати від Правління Федерації, секретаріату необхідну
інформацію для виконання покладених на нього завдань.
Комітет має обов’язки:
1) активно сприяти розвитку гольфу на місцях, популяризації цього виду
спорту серед населення;
2) виконувати вимоги Статуту та інших документів Федерації, рішення
органів управління Федерації.
ІІI. Склад та керівництво Комітету
Комітет складається з членів Комітету на чолі з Головою Комітету.
Членами комітету можуть бути особи, які мають українське
громадянство, інвалідність з певною вадою здоров'я, а також подали заяву
бути членами Комітету.
Початковий кількісний склад Комітету визначається Секретаріатом
Федерації.
Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
● розглядає подані осіб з інвалідністю документи, листи, звернення,
заяви, пояснення;
● надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань,
висвітлених у документах, листах, зверненнях, заявах, та
повідомляє про своє рішення Правлінню Федерації;
● подає склад Паралімпійської Національної збірної команди з
гольфу на затвердження Правлінням Федерації;
● подає свої пропозиції щодо захисту прав осіб з інвалідністю;
● на своїх засіданнях заслуховує представників суб`єктів, що
розвивають гольф;
● залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного
напряму;
● виконує інші функції, що випливають із покладених на нього
завдань.
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Члени комітету не повинні мати жодних санкцій пов’язаних з
порушенням Всесвітнього антидопінгового кодексу.
Термін повноважень членів Комітету становить чотири (4) роки. Члени
Комітету мають право обиратися на будь-який наступний 4-х річний період.
Члени Комітету можуть бути виведені зі складу Комітету за власним
бажанням, або за поданням Голови Комітету, або Президента Федерації.
Якщо член Комітету відсутній без поважної причини більше ніж два рази на
засіданні Комітету – порушується питання про виключення члена Комітету зі
його складу.
Рішення приймається більшістю голосів членів Комітету.
Голова комітету обирається серед членів Комітету абсолютною
більшістю голосів. Висунення на посаду Голови здійснюється членами
Комітету на першому засіданні Комітету, або шляхом самовисунення. Коли є
більше ніж два кандидати і не досягнуто абсолютної більшості, особа, яка
набрала найнижчу кількість голосів виключається із списку. Проводиться
нове голосування, поки не буде досягнуто абсолютної більшості голосів.
Після обрання Голова Комітету затверджується рішенням Правління
Федерації.
Голова Комітету має такі повноваження:
● організує роботу Комітету;
● проводить засідання Комітету;
● розробляє та виносить для затвердження на засідання Комітету план
роботи Комітету;
● організовує роботу членів Комітету відповідно плану роботи
Комітету;
● доповідає Правлінню Федерації про роботу Комітету та готує
матеріали по окремих питаннях на його засідання;
● надає свої пропозиції до бюджету;
● виконує інші функції відповідно до завдань, покладених на Комітет.
Секретар засідань визначається серед членів Комітетів.
Заступник голови Комітету обирається на першому засіданні серед
членів Комітету, простою більшістю голосів присутніх. Висунення на посаду
Заступника голови здійснюється членами Комітету або шляхом
самовисунення. Заступник голови виконує обов’язки голови Комітету на час
його відсутності.
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