СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ФЕДЕРАЦІЯ ШАХІВ м. КИЄВА»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Федерація шахів м. Києва (надалі "Федерація") – громадська організація, утворена
з метою сприяння розвитку шахів у м. Києві, яка об’єднує шахові секції колективів
фізичної культури, спортивних клубів, дитячо-юнацьких центрів, а також спортсменів,
тренерів, суддів, фахівців шахів.
1.2. Юридичною адресою Федерації є: м. Київ, вул. Хрещатик, 12.
1.3. Діяльність Федерації регламентується Конституцією і Законами України "Про
об’єднання громадян" та "Про фізичну культуру і спорт", даним Статутом та Договором з
Управлінням по фізичній культурі і спорту м. Києва (надалі "Управління").
1.4. Федерація здійснює свою діяльність у тісному співробітництві з Управлінням,
Державним Комітетом України з фізичної культури та спорту, Федерацією шахів
України, державними та громадськими організаціями.
1.5. Юрисдикція і повноваження Федерації розповсюджуються на м. Київ. Рішення
Федерації, в межах її компетенції, є обов’язковими для всіх фізкультурно-спортивних
організацій м. Києва – колективних членів Федерації.
1.6. Федерація може підтримувати міжнародні зв’язки, укладати угоди, брати участь у
здійсненні заходів, що не суперечать нормам міжнародного права та зобов’язанням
України. Федерація визнає Статут і Правила ФІДЕ, Статут Федерації шахів України та
зобов’язується їх дотримуватись.
1.7. Федерація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний
баланс, розрахунковий і валютний рахунки в банківських установах, круглу печатку з
своєю назвою, штампи, бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються та
реєструються у встановленому Законом порядку.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ФЕДЕРАЦІЇ
2.1. Основною метою діяльності громадської організації – Федерації шахів м. Києва – є
пропаганда, популяризація та сприяння розвитку шахів засобами, які вона вважає
доцільними, в межах чинного законодавства, а також захист прав та інтересів членів
організації.
2.2. Для виконання основної мети Федерація здійснює такі основні функції:
− бере участь в організації та проведенні на території м. Києва міських,
національних та міжнародних змагань, семінарів, зборів та інших заходів, у тому
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числі на комерційній основі, згідно з чинним законодавством, а також на основі
Договору з Управлінням;
бере участь в розробці та реалізації програми розвитку шахів на території м.
Києва на основі договору з Управлінням;
бере участь в організації та проведенні заходів по підвищенню кваліфікації
спортсменів, тренерів, суддів та інших фахівців шахів – членів Федерації;
здійснює соціальний захист прав та інтересів спортсменів, тренерів, суддів та
інших фахівців шахів – членів Федерації, проявляє турботу про ветеранів, надає
різні форми допомоги членам Федерації;
сприяє розвитку будь-якого різновиду шахів на території м. Києва, підвищує їх
роль у всебічному розвитку особи та вихованні патріотів України;
розвиває і зміцнює зв’язки з обласними, національними, міжнародними та
іншими шаховими федераціями, асоціаціями та об’єднаннями;
бере участь у підготовці до затвердження Управлінням календаря і положення
про проведення міських змагань і здійснює контроль за їх дотриманням;
надає організаційну та методичну допомогу клубам, дитяче-юнацьким школам та
будинкам творчості, фізкультурно-спортивним товариствам і організаціям –
членам федерації у питаннях розвитку шахів;
не припускає будь-якої дискримінації проти шахістів за національними
ознаками, релігійними або політичними поглядами;
подає у встановленому порядку кандидатури спортсменів, тренерів, суддів,
інших фахівців шахів – членів Федерації до нагородження, заохочення та
присвоєння почесних нагород;
застосовує дисциплінарні санкції за порушення статутних вимог до членів
Федерації;
бере участь в організації і проведенні наукових досліджень, видає методичні,
довідково-інформаційні та інші матеріали, пов’язані з розвитком шахів;
сприяє розвитку матеріальної бази шахів у м. Києві;
бере участь у створенні спортивних теле-радіопрограм, здійснює комплекс
рекламно-інформаційних заходів під час проведення шахових змагань у м.
Києві;
організовує виготовлення офіційної нагороджувальної та пам’ятної атрибутики,
сувенірної та рекламної продукції Федерації;
здійснює у відповідності з чинним законодавством України та Договором з
Управлінням фінансово-господарську, та іншу комерційну діяльність шляхом
створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної
особи;
виступає засновником і співзасновником спортивних і акціонерних товариств,
асоціацій, спільних підприємств, інших необхідних громадській організації
об’єктів;
2

− визначає згідно з чинним законодавством України порядок розподілу
госпрозрахункового прибутку, структуру і штат апарату Федерації, вирішує
питання найму і звільнення працівників Федерації, встановлювати ціни, тарифи
на послуги і продукцію Федерації;
− залучає до виконання робіт у Федерації на договірних і громадських засадах
вітчизняні та інші організації, а також кваліфікованих фахівців;
− відряджає у встановленому порядку за кордон членів Федерації (шахістів,
тренерів, суддів, фахівців) і приймає у м. Києві іноземні шахові делегації та
фахівців шахів, проводить співробітництво з питань, пов’язаних з діяльністю
Федерації, з міжнародними клубами, організаціями та фірмами, а також з
окремими особами, здійснювати міжнародні зв’язки.

3. ЧЛЕНСТВО У ФЕДЕРАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Членство у Федерації є добровільним і може бути індивідуальним, колективним та
почесним.
3.1.1. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України та інших
держав, які досягли 14 років, мешкають у м. Києві і визнають Статут Федерації, рішення
її керівних органів, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески,
активно сприяють діяльності Федерації. Для прийому в індивідуальні члени кандидати
повинні подати у Президію Федерації письмову заяву.
3.1.2. Колективними членами Федерації можуть бути територіальні, профспілкові та
відомчі Федерації, а також колективи державних, громадських, кооперативних та інших
об’єднань, підприємств, закладів, організацій, які визнають Статут Федерації, рішення її
керівних органів, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і
активно сприяють діяльності Федерації
Для прийому у колективні члени організація – кандидат повинна надати у Президію
Федерації, крім заяви, письмове рішення колективу про вступ до Федерації.
3.1.3. Почесними членами Федерації можуть бути особи, які зробили істотний внесок у
розвиток
шахів,
по
представленню
Президента
Федерації.
Рішення про прийом у члени Федерації приймаються Президією Федерації.
3.2. Члени Федерації мають право:
− брати участь у змаганнях і заходах, що проводить Федерація;
− приймати участь в обговоренні та плануванні діяльності роботи Федерації;
− обирати та бути обраними до керівних органів Федерації;
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− користуватися майном і символікою Федерації.
3.3. У змаганнях і заходах, що проводить Федерація, мають право брати участь тільки її
члени. Інші особи беруть участь у змаганнях і заходах по рішенню Президії Федерації.
3.4. Члени Федерації зобов’язані:
− дотримуватись Статуту Федерації, виконувати рішення Конференції та Президії
Федерації;
− своєчасно сплачувати членські внески;
− утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Федерації;
− активно сприяти розвитку шахів у м. Києві, пропаганді і популяризації шахової
гри серед населення.
3.5. Членство у Федерації може бути втрачено:
− за власним бажанням, на підставі письмової заяви;
− за рішенням Президії Федерації більшістю у 2/3 голосів її членів у випадку
порушень Статуту або дій, що завдали шкоди інтересам Федерації.
3.6. За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків до членів
Федерації можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:
−
−
−
−

зауваження,
попередження,
дискваліфікація,
виключення з Федерації.

4. СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ
4.1 Основою Федерації є первинні організації, які створюються за місцем проживання
чи за місцем роботи.
4.2. Вищим керівним органом Федерації є Конференція, а в період між конференціями
– Президія Федерації, яка діє згідно наданим їй повноваженням, за винятком тих, що є
виключно компетенцією Конференції.
4.3. Конференція проводиться один раз на 4 роки. Позачергова Конференція може бути
скликана за пропозицією Президії Федерації, або за вимогою 1/3 членів Федерації, а
також на вимогу контрольно-ревізійної комісії.
4.4. Норми представництва, порядок обрання делегатів, час, місце та порядок денний
проведення Конференції визначаються Президією Федерації.
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4. 5. До виключної компетенції Конференції відносяться такі питання:
створення, реорганізація та припинення діяльності Федерації;
затвердження Статуту Федерації, внесення в нього змін та доповнень;
визначення основних напрямків діяльності Федерації;
вибори Президента Федерації, Президії Федерації, контрольно-ревізійної
комісії;
− заслуховування звітів Президії, контрольно-ревізійної комісії та, за
необхідністю, інших органів Федерації;
− затвердження фінансового звіту;
−
−
−
−

− здійснення права власності у порядку, передбаченому законодавством України.
4.6. Конференція правомочна вирішувати будь-які питання, якщо на ній присутні не
менш 2/3 обраних делегатів.
Рішення приймається відкритим або таємним голосуванням, простою більшістю
присутніх делегатів.
4.7. Президент, Президія Федерації та контрольно-ревізійна комісія обираються
Конференцією строком на 4 роки.
4.8. Президія Федерації обирається з числа делегатів Конференції і складається з:
−
−
−
−
−
−

Президента Федерації;
двох віце-президентів;
відповідального секретаря;
голів постійних комісій;
інших осіб за пропозицією конференції;
почесних членів, якими можуть бути особи, що зробили істотний внесок у
розвиток шахів м. Києва.

Кількісний склад Президії визначає Конференція.
4.9. Президія розглядає такі питання:
− обирає із свого складу за пропозицією Президента двох віце-президентів,
відповідального секретаря, голів комісій та проводить кооптацію нових членів
замість вибулих;
− розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на
Федерацію Статутом, організовує і контролює виконання рішень Конференції;
− розробляє і затверджує перспективні плани розвитку шахів у м. Києві;
− організовує і проводить міжнародну діяльність, укладає договори з Федерацією
шахів України, федераціями країн у встановленому порядку;
− аналізує використання коштів Федерації;
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− визначає розмір вступних і членських внесків;
− розглядає питання прийому (виключення) членів Федерації;
− призначає (за контрактною системою) виконавчого директора та контролює його
діяльність;
− вносить Управлінню пропозиції по формуванню збірних команд міста та складу
спортивних делегацій з шахів, які виїздять за кордон;
− визначає місце, строки проведення, норми представництва, порядок обрання
делегатів та порядок денний чергової Конференції;
− розглядає суперечні та інші питання взаємостосунків членів Федерації,
контролює їх діяльність та виконання;
− вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Федерації.
4.10. Президія збирається не менш одного разу у квартал.
4.11. Президія має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш
половини її складу. За умовою рівності голосів голос Президента є вирішальним.
4.12. Президент Федерації у відповідності зі своїми повноваженнями:
− представляє інтереси Федерації в міських і республіканських державних та
громадських організаціях, підприємствах, закладах, тощо;
− організовує роботу Федерації, скликає і веде засідання Президії Федерації,
забезпечує виконання її рішень;
− є розпорядником рахунків Федерації у банківських закладах, має право першого
підпису на документах Федерації;
− несе відповідальність (разом з виконавчим директором ) за фінансову діяльність
Федерації;
− видає накази і розпорядження.
4.13. Відповідальний секретар Федерації веде всю документацію засідань Президії,
Конференцій та інших заходів Федерації, відповідає за стан діловодства.
4.14. Контрольно-ревізійна комісія складається з трьох осіб: голови, який обирається на
організаційному засіданні комісії, та двох членів.
4.15. Контрольно-ревізійна комісія:
− контролює виконання положень Статуту Федерації;
− контролює фінансово-господарську діяльність Федерації;
− перевіряє своєчасність та правильність проходження документів в апараті
Федерації, розглядає звернення та пропозиції, які надходять до Федерації;
− звітує про свою роботу перед Конференцією.
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4.16. Для здійснення щоденної оперативної роботи при Президії створюється
виконавча дирекція (далі "Директорат"), її очолює виконавчий директор, який
призначається Президією.
4.17. Виконавчий директор у відповідності зі своїми повноваженнями:
− забезпечує виконання рішень Конференції та Президії Федерації;
− репрезентує Федерацію в інших органах і діє від її імені;
− за погодженням з Президією приймає та звільняє працівників Федерації, які
утримуються за рахунок коштів Федерації у межах затвердженого кошторису
згідно з договором або контрактом;
− здійснює фінансові операції, веде відповідну юридичну та фінансову
документацію;
− несе відповідальність (разом з Президентом) за фінансову діяльність Федерації;
− вирішує інші питання поточної діяльності Федерації.

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇЇ КОШТИ І МАЙНО
5.1. Фінансово-господарська та інша комерційна діяльність здійснюється шляхом
створення госпрозрахункових підприємств, установ та організацій для виконання
статутних завдань Федерації у відповідності з діючим законодавством України.
5.2. Кошти та майно Федерації утворюються з:
− вступних та членських внесків;
− спонсорських і благодійних надходжень, добровільних пожертвувань,
подарунків, заповітів, інших коштів приватних осіб, трудових колективів,
творчих спілок, державних, громадських і кооперативних організацій, іноземних
фірм та ін.;
− дивідендів, відрахувань від прибутку підприємств, у тому числі спільних,
створених або заснованих Федерацією для виконання статутних завдань;
− інших джерел, що не суперечать даному Статуту і діючому законодавству.
Одержання коштів повинно проходити з урахуванням збереження гідності Федерації та
її незалежності від будь-якої організації.
5.3. Федерація є єдиним розпорядником своїх коштів і майна. Федерації можуть
належати будівлі, споруди, машини, транспортні засоби, інформаційні, наукові,
конструкторські, технологічні розробки, інше майно та право на майно, у тому числі
права на інтелектуальну власність.
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Федерація має право купувати, орендувати або іншими засобами одержувати майно
або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян, керуючись
Конституцією та чинним законодавством України.
Федерація має право продавати і передавати підприємствам, установам, організаціям
чи громадянам, здавати в оренду, надавати безкоштовно у тимчасове користування або
в позику належні їй будинки, споруди, устаткування, машини, транспортні засоби,
інвентар та інші цінності, а також списувати їх з балансу.
Федерація не несе відповідальності по зобов’язанням своїх колективних членів, що є
юридичними особами, а останні не відповідають по зобов’язанням Федерації.
5.4. Кошти і майно Федерації використовуються у відповідності з цільовим
призначенням, що визначається у кошторисі Федерації, а саме на:
− проведення спортивних заходів;
− розвиток матеріально-технічної бази шахів Федерації;
− видання друкарської продукції (газет, журналів, програм, афіш, рекламних
матеріалів), пов’язаної з діяльністю Федерації;
− виготовлення атрибутики Федерації;
− соціально-правовий захист шахістів, ветеранів спорту – членів Федерації;
− заохочення осіб, які зробили вагомий внесок в реалізацію цілей та завдань
Федерації;
− організацію протокольних та інших заходів Федерації;
− канцелярські, поштово-телеграфні витрати на телефонний та факсовий зв’язки;
− придбання майна та спортінвентарю;
− заробітну платню робітникам технічного персоналу Федерації;
− інші цілі, визначені цим Статутом.
Федерація організує і веде статистичну звітність та поточний бухгалтерський облік
свого фінансово-господарського стану. Ця робота підлягає контролю з боку
контрольно-ревізійної комісії Федерації та державної податкової адміністрації.
Федерація щорічно звітує перед Управлінням про свою діяльність згідно укладеного
між ними Договору.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ
6.1. Зміни і доповнення до Статуту Федерації затверджуються Конференцією.
6.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Федерації приймаються простою
більшістю від присутніх.
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6.3. Орган, який зареєстрував Федерацію, повідомляється про зміни в статутних
документах у 5-денний термін.

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
7.1. Припинення діяльності Федерації відбувається у разі її реорганізації або ліквідації.
7.2. Реорганізація Федерації проводиться за рішенням Конференції, підтриманим 2/3
присутніх на Конференції. У разі реорганізації права та обов’язки Федерації
переходять до правонаступника.
7.3. Ліквідація Федерації здійснюється на підставі рішення суду або на підставі рішення
Конференції, якщо за це проголосувало не менш 2/3 присутніх на Конференції членів
Федерації.
7.4. Орган, що приймає рішення про ліквідацію Федерації, створює ліквідаційну
комісію.
7.5. Майно та кошти Федерації у разі її ліквідації не можуть розподілятися між її
членами, а використовуються на виконання статутних завдань, або спрямовуються на
благодійні цілі, а на підставі рішення суду спрямовуються у доход держави.
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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Статуту Громадської організації «Федерація шахів м. Києва» є невід’ємною
частиною Статуту
I.

Пункт 1.6. розділу 1.
"Загальні положення" викласти в наступній редакції:

"1.6. Федерація може підтримувати міжнародні зв’язки, укладати угоди з метою
досягнення цілей, встановлених Статутом Федерації та забезпечення статутної
діяльності, брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать нормам
міжнародного права, зобов’язанням України та Статуту Федерації.
Федерація визнає Статут і Правила ФІДЕ, Статут Федерації шахів України та
зобов’язується їх дотримуватись".
II.

Пункт 2.2. розділу 2.
"Мета, завдання та основні функції Федерації" викласти в наступній редакції:

"2.2. Для виконання основної мети Федерація здійснює такі основні функції:
− бере участь в організації та проведенні на території м. Києва міських
національних та міжнародних змагань, семінарів, зборів та інших заходів на
некомерційній основі;
− бере участь в розробці та реалізації програми розвитку шахів на території м
Києва на основі договору з Управлінням;
− бере участь в організації та проведенні заходів по підвищенню кваліфікації
спортсменів, тренерів, суддів та інших фахівців шахів – членів Федерації;
− здійснює соціальний захист прав та інтересів спортсменів, тренерів, суддів та
інших фахівців шахів – членів Федерації, проявляє турботу про ветеранів,
надає різні форми допомоги членам Федерації;
− сприяє розвитку будь-якого різновиду шахів на території м. Києва, підвищує
їх роль у всебічному розвитку осіб та виховуванні патріотів України;
− розвиває та зміцнює зв’язки з обласними, національними, міжнародними та
іншими шаховими федераціями, асоціаціями та об’єднаннями;
− бере участь у підготовці до затвердження Управлінням календаря і
положення про проведення міських змагань і здійснює контроль за їх
дотриманням;
− надає організаційну та методичну допомогу клубам, дитяче-юнацьким
школам та будинкам творчості, фізкультурно-спортивним товариствам та
організаціям – членам Федерації у питаннях розвитку шахів;
− не припускає будь-якої дискримінації проти шахістів за національними
ознаками, релігійними або політичними поглядами;
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− подає у встановленому порядку кандидатури спортсменів, тренерів, суддів,
інших фахівців шахів – членів Федерації до нагородження, заохочення та
присвоєння почесних нагород;
− застосовує дисциплінарні санкції за порушення статутних вимог до членів
Федерації;
− бере участь в організації і проведенні наукових досліджень, видає та
розповсюджую на безоплатній основі методичні, довідково-інформаційні та
інші матеріали, пов’язані з розвитком шахів;
− сприяє розвитку матеріальної бази шахів у м. Києві;
− бере участь у створенні спортивних теле-радіопрограм, без мети отримання
прибутку здійснює комплекс рекламно-інформаційних заходів під час
проведення шахових змагань у м. Києві;
− організовує виготовлення офіційної нагороджувальної та пам’ятної
атрибутики, сувенірної та рекламної продукції Федерації без мети продажу
такої продукції;
− здійснює у відповідності з чинним законодавством України та Договором з
Управлінням фінансово-господарську та іншу статутну діяльність шляхом
створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної
особи;
− виступає засновником і співзасновником спортивних установ та організацій,
у вигляді акціонерних товариств, асоціацій, спільних підприємств, інших
необхідних громадській організації для забезпечення виконання статутної
діяльності;
− визначає згідно з чинним законодавством України порядок розподілу
витрачання майна та коштів Федерації, структуру та штат апарату Федерації,
вирішує питання найму та звільнення працівників Федерації;
− залучає до виконання робіт у Федерації на договірних і громадських засадах
вітчизняні та інші організації, а також кваліфікованих фахівців;
− відряджає у встановленому порядку за кордон членів Федерації (шахістів,
тренерів, суддів, фахівців) і приймає у м. Києві іноземні шахові делегації та
фахівців шахів, проводить співробітництво з питань, пов’язаних з діяльністю
Федерації, з міжнародними клубами, організаціями та фірмами, а також з
окремими особами, здійснювати міжнародні зв’язки".
III.

Пункт 5.2. розділу 5.
"Фінансово-господарська діяльність Федерації, її кошти і майно" викласти в
наступній редакції:

"5.2. Кошти та майно Федерації утворюються з:
− вступних та членських внесків;
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− спонсорських і благодійних надходжень, добровільних пожертвувань,
подарунків, заповітів, інших коштів приватних осіб, трудових колективів,
творчих спілок, державних, громадських та кооперативних організацій,
іноземних фірм;
− доходів, отриманих у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат та
відшкодувань, а також; роялті.
Одержання коштів та майна повинно проходити з урахуванням збереження гідності
Федерації та її незалежності від будь-якої організації".
IV.

Пункт 5.3. розділу 5.
"Фінансово-господарська діяльність Федерації, її кошти та майно" викласти в
наступній редакції:

"5.3. Федерація є єдиним розпорядником своїх коштів і майна. Федерації можуть
належати будівлі, споруди, машини, транспортні засоби, інформаційні, наукові,
конструкторські, технологічні розробки, інше майно та право на майно, у тому числі
права на інтелектуальну власність.
Федерація має право купувати, орендувати або іншими засобами одержувати майно
або права на нього у підприємств, установ, організації та громадян, керуючись
Конституцією та чинним законодавством України.
Федерація має право продавати та передавати підприємствам, установам, організаціям
чи громадянам, надавати безкоштовно у тимчасове користування належні їй будинки,
споруди, устаткування, машини, транспортні засоби, інвентар та інші цінності, а також
списувати їх з балансу.
Федерація не несе відповідальності по зобов’язанням своїх колективних членів, що є
юридичними особами, а останні не відповідають по зобов’язанням Федерації".
V.

Пункт 5.4. розділу 5.

"Фінансово-господарська діяльність Федерації, її кошти та майно" викласти в
наступній редакції:
"5.4. Кошти і майно Федерації використовуються у відповідності з цільовим
призначенням, що визначається в кошторисі Федерації, а саме на:
− проведення спортивних заходів;
− розвиток матеріально-технічної бази шахів Федерації;
− видання друкарської продукції (газет, журналів, програм, афіш, рекламних
матеріалів), пов’язаної з діяльністю Федерації, для безкоштовного
розповсюдження;
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− виготовлення атрибутики Федерації без мети отримання прибутку;
− соціальний захист шахістів, ветеранів спорту – членів Федерації;
− заохочення осіб, які зробили вагомий внесок в реалізацію цілей та завдання
Федерації;
− організацію протокольних та інших заходів Федерації;
− канцелярські, поштово-телеграфні витрати на телефонний та факсовий зв’язки;
− придбання майна та спортінвентарю;
− заробітну платню штатним робітникам Федерації.
Федерація організує і веде статистичну звітність та поточний бухгалтерський облік
свого фінансово-господарського стану. Ця робота підлягає контролю з боку
контрольно-ревізійної комісії Федерації та державної податкової адміністрації.
Федерація щорічно звітує перед Управлінням про свою діяльність згідно укладеного
між ними Договору".
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