ІНСТРУКЦІЯ
зі створення облікового запису СПОРТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
в електронному реєстрі ФГУ
для громадських організацій та Товариств з обмеженою відповідальністю

ПІДГОТОВКА ДО РЕЄСТРАЦІЇ
Перед тим як почати заповнювати форму реєстрації спортивної організації в електронному реєстрі
ФГУ, переконайтесь, що ви підготували в електронному вигляді такі документи:
1. Фотокопія паспорту особи, яка буде керувати сторінкою організації в електронному реєстрі ФГУ
(далі – менеджер організації), розмір файлу має бути не більше 2 МБ.
2. Фотокопія заяви про вступ до ФГУ на офіційному бланку організації – обов’язкова для всіх, навіть
якщо ваша організація вже є членом ФГУ (шаблон заяви можно завантажити тут>>)
3. Фотокопія офіційного листа з повним переліком тренерсько-викладацького складу на
офіційному бланку організації з уточненням уповноваженої особи, яка має повноваження
зареєструвати організацію у електронному реєстрі ФГУ та надалі надавати доступ іншим тренерам для
подальшої роботи в електронній системі (шаблон листа можна завантажити тут>>)
4. Фотокопія квитанції про сплату членського внеску в розмірі 10 000 гривень.
(Лише для нових членів ФГУ – ТОВ та ГО), розмір файлу має бути не більше 2 МБ.
Реквізити
Р/Р 2600 1010 0451 92
АТ «УКРЕКСІМБАНК»
МФО 322 313
ЗКПО: 215 026 51
Призначення платежу:
добровільний членський внесок на розвиток художньої гімнастики в Україні

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ РЕЄСТРІ ФГУ
Відкрийте в інтернет-браузері реєстраційну
форму >>
1.  Для створення унікального логіну введіть
разом серію та номер вашого паспорту,
наприклад, CH112233.
2. Натисніть кнопку «Створити логін». Після
цього система перевірить, чи не було вже
зареєстровано людину з таким номером
паспорту. Якщо логін унікальний, система
відкриє наступні поля для заповнення.
3. Введіть прізвище, ім’я та по батькові
людини, яка в подальшому буду керувати
обліковим записом організації в реєстрі ФГУ
(далі – менеджер організації). Наприклад,
Петренко Ніна Іванівна.
4. Завантажте фотографію паспорту
менеджера організації (розмір файлу не
повинен перевищувати 2 МБ).
5. Введіть email менеджера організації. У
подальшому всі листи від ФГУ
приходитимуть на цю адресу. Наприклад,
petrenko@gmail.com
6. Введіть номер мобільного телефону
менеджера організації. Наприклад, +380
(067) 111 22 33.
7. З випадаючого списку виберіть
регіон/регіональну федерацію, до якої
належить ваша організація.
8. Введіть повну назву організації.
Наприклад, ГО «СК «Веселка»
9. Введіть код ЄДРПОУ організації
10 / 11 / 12. За бажанням вкажіть юридичну
адресу, телефон та email спортивної
організації.
13. Завантажте фото заяви про вступ до
ФГУ. Шаблон можна завантажити тут>>
14. Завантажте лист про надання
повноважень менеджеру організації
працювати в електронному реєстрі ФГУ.
Шаблон можна завантажити тут>>
16. Якщо спортивна організація ще не є
членом ФГУ, сплатіть добровільний
членський внесок та завантажте фото
квитанції про сплату.
17. Ознайомтесь з умовами обробки персональних даних.
18. Дайте згоду на обробку персональних даних, поставивши галочку в необхідному вікні.
19. Якщо у вас є коментарі до адміністрації ФГУ, залиште їх, будь ласка, у цьому полі.
20. Натисніть кнопку «Відправити».

ЗАВЕРШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ РЕЄСТРІ ФГУ
Після відправлення даних реєстраційної форми спортивної організації в електронному реєстрі ФГУ
система видасть таке повідомлення:

На цьому реєстрацію завершено – ваші дані відправлено на перевірку до ФГУ. Якщо у ФГУ
виникнуть додаткові питання щодо реєстраційних даних спортивної організації, адміністрація
ФГУ зв’яжеться з менеджером організації за вказаними телефоном або email.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ СПОРТИВНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Після успішної перевірки працівниками ФГУ всіх наданих вами документів на email менеджера
організації протягом тридцяти робочих днів надійде лист, який буде містити логін, пароль та
адресу доступу до електронного реєстру ФГУ, а також документ з інструкціями для подальшої
роботи.
Після отримання такого листа гімнастки з вашої спортивної організації можуть розпочати
реєстрацію в електронному реєстрі ФГУ на сезон 2019/2020 рр. за посиланням >>

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!
Команда ФГУ

