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Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА», що створена на
підставі

рішення

Установчих

зборів

ГРОМАДСЬКОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА» (Протокол № 1)

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Організація

-

ГРОМАДСЬКА

ОРГАНІЗАЦІЯ

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

ЦЕНТР

ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА».
Статут - цей статут ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА».
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА

ОРГАНІЗАЦІЯ

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

ЦЕНТР

ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА» (далі - Організація) є громадською науковою неприбутковою
організацією, яка об'єднує вчених-правників, а також інших осіб, що цікавляться
юридичними науками.
1.2. Діяльність Організації поширюється на всю територію України.
1.3. Організація є вільною у виборів напрямків її діяльності у межах, передбачених
чинним законодавством України та цим Статутом.
1.4. Найменування Організації:
Повне найменування:
українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА»;
російською мовою - ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕУКРАИНСКИЙ
ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА»;
англійською мовою - NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «UKRAINIAN
CENTER OF ECONOMIC LAW».
Скорочене найменування:
українською

мовою

-

ГО

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

ЦЕНТР

ЕКОНОМІЧНОГО

ПРАВА»;
російською мовою ПРАВА»;

00

«ВСЕУКРАИНСКИЙ ЦЕНТР

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

англійською мовою -NGO «UKRAINIAN CENTER OF ECONOMIC LAW».

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою (цілями) Організації є об'єднання вчених-правників для сприяння
становленню України як правової держави, сприяння розвитку юридичної науки в
Україні, шляхом розробки та експертизи нормативно-правових актів, надання науковоправової допомоги органам державної влади та іншим суб'єктами,

забезпечення

підвищення рівня юридичної науки у суспільстві та здійснення інших організаційних та
правових заходів, а також задоволення та захист інтересів членів Організації.
2.2. Для досягнення поставленої мети Організація ставить перед собою наступні
завдання:
2.2.1. сприяння становленню України як правової держави;
2.2.2. сприяння підвищенню ролі права та юридичної професії у суспільстві;
2.2.3. сприяння вдосконаленню українського законодавства;
2.2.4. забезпечення надання науково-правової допомоги органам державної влади та
місцевого самоврядування, а також іншим суб'єктам, що звертаються до Організації.
2.2.5. підвищення ролі студентів у розвитку юридичної науки;
2.2.6. забезпечення захисту прав та інтересів членів Організації.
2.3. Для досягнення поставленої мети та виконання поставлених завдань Організація
здійснює наступні напрями діяльності:
2.3.1. бере участь у розробці законів та інших нормативно-правових актів;
2.3.2. здійснює наукову експертизу законопроектів, наукових праць, дисертаційних
досліджень та інших об'єктів наукової експертизи, щодо яких виникає потреба у
проведенні експертизи, отриманні науково обґрунтованих експертних висновків;
2.3.3. надає науково-консультаційні послуги органам державної влади та місцевого
самоврядування, а також іншим суб'єктам з метою здійснення статутної діяльності;
2.3.4. організує проведення лекцій, семінарів, наукових та науково-практичних
конференцій, круглих столів та інших науково-освітніх заходів з метою здійснення
статутної діяльності;
2.3.5. здійснює видавничу діяльність матеріалів конференції, круглих столів та
»

інших видань з метою здійснення статутної діяльності;
2.3.6. забезпечує популяризацію юридичної науки серед студентів з метою
здійснення статутної діяльності;
2.3.7. надає членам Організації методичну та інформаційну допомогу;

2.3.8. здійс нює представництво та захист прав та законних інтересів членів
Організації в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших державних та
недержавних установах та організаціях;
2.3.9. взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та
міжнародними організаціями.
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Організація є юридичною особою з дня її державної реєстрації.
3.2. Організація створюється на невизначений строк.
3.3. Організація є неприбутковою організацією.
3.4. Організація здійснює свою діяльності відповідно до Конституції України,
законодавства України, цього Статуту та локальних документів Організації.
3.5. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в
банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами
згідно з діючим законодавством України.
3.6. Організація має печатку. Організація може мати штампи та символіку, бланки зі
своїм найменування та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.
3.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, яке їй
належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством
України.
3.8. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени
Організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації.
3.9. Організація має право:
3.9.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету
(цілі);
3.9.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх
посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями),
скаргами;
3.9.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації;

3.9.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів
нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери
діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
3.9.5. проводити мирні зібрання;
3.9.6. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові
права відповідно до законодавства;
3.9.7. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо
або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства,
підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та
сприяє її досягненню;
3.9.8. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової
інформації;
3.9.9. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно
до законодавства;
3.9.10. брати

участь

у

порядку,

визначеному

законодавством,

у

роботі

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами
державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки
рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
3.9.11. бути виконавцем державного замовлення відповідно до законодавства;
3.9.12. брати участь в якості позивача, відповідача, третьої особи в судах, а також
звертатись до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення законодавства;
3.9.13. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових
угод;
3.9.14. здійснювати наукову діяльність;
3.9.15. набувати, користуватись та розпоряджатись майном, майновими правами та
іншими об'єктами цивільних прав для здійснення статутних завдань в порядку,
визначеному чинним законодавством України;
3.9.16. брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів;
3.9.17. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;
3.9.18. засновувати засоби масової інформації;
3.9.19. створювати третейський суд при Організації при наявності у Організації
всеукраїнського статусу;
3.9.20. створювати відокремлені підрозділи Організації на території України;

б
3.9.21. мати власний веб-сайт, на якому оприлюднюється інформація про діяльність
Організації.
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3.10. Майно та кошти, придбані в результаті здійснення господарської діяльності
безпосередньо Організацією, а також юридичними особами, засновником яких є
Організація, використовуються виключно на виконання статутних завдань Організації або
на благодійні цілі і не можуть розподілятися між членами Організації.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ.
ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Умови,

а також порядок набуття і припинення членства у Організації

визначаються цим Статутом.
4.2. Членами організації можуть бути фізичні особи, що здійснюють наукову
діяльність, або фізичні особи, що мають наукову ступень кандидата або доктора
юридичних наук, визнають та виконують положення цього Статуту, прийняті до
Організації в порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Організації.
4.3. Асоційованими членами Організації можуть бути студенти, що навчаються у
вищих навчальних закладах з метою здобуття професії правознавця.
4.4. У виняткових випадках членами Організації можуть бути фізичні особи, що не
мають наукового ступеню та не здійснюють наукову діяльність, проте здійснили або
здійснюють вагомий внесок в досягнення цілей та розвиток напрямів, передбачених цим
Статутом.
4.5. Прийом нових членів до Організації здійснюється Правлінням Організації на
підставі поданої заяви з урахуванням вимог членства в Організації.
4.6. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у Реєстрі членів
Організації.
4.7. Рішення про прийняття особи в члени Організації або про відмову у прийняти
особи в члени Організації приймається Правлінням Організації у місячний термін з дати
одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати вимоги
Статуту, а також надає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до
статутних завдань і чинного законодавства. У разі прийняття особи в члени Організації
Голова Правління невідкладно вносить відповідний запис у Реєстр членів Організації.
4.8. Порядок

ведення

Конференції Організації.

Реєстру

членів

Організації

встановлюється

рішенням
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4.9. Прийом нових асоційованих членів до Організації здійснюється на підставі
поданої заяви Правлінню Організації.
4.10. Рішення про прийняття особи в асоційовані члени Організації або рішення про
відмову у прийнятті особи

в асоційовані члени Організації приймається Правлінням

Організації у місячний термін з дати одержання письмової заяви , в якій особа
підтверджує зобов'язання виконувати вимоги Статуту, а також надає згоду на обробку
своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства. У разі
прийняття особи в асоційовані члени Організації Голова Правління невідкладно вносить
відповідний запис у Реєстр асоційованих членів Організації.
4.11. Порядок ведення Реєстру асоційованих членів Організації встановлюється
рішенням Конференції Організації.
4.12. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени
(асоційовані члени) Організації.
4.13. Засновники Організації, що є учасниками Установчих зборів Організації,
набувають статусу членів Організації після державної реєстрації Організації.
4.14. Членство (Асоційоване членство) в Організації припиняється у випадках:
4.14.1. добровільного припинення членства (асоційованого членства) в Організації
відповідно до поданої заяви;
4.14.2. виключення з членів (асоційованого членства) Організації.
4.15. Добровільне припинення членства (асоційованого членства) в Організації
здійснюється шляхом подання письмової заяви Правлінню Організації. Датою припинення
членства (асоційованого членства) в Організації є дата подачі заяви членом (асоційованим
членом).
4.16. Конференція Організації приймає рішення про виключення члена Організації в
випадку:
1) неодноразового порушення вимог Статуту;
2) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;
3) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову
шкоду Організації.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Члени (Асоційовані члени) Організації мають право:
• вносити на розгляд Правління Організації або Конференції Організації пропозиції з
питань діяльності Організації;
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• брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та
проводяться Організацією на умовах, затвердженими керівними органами Організації та в
межах її компетенції;
• користуватися

послугами

Організації,

а

також

усіма

видами

методичної,

консультативної та іншої допомоги на умовах, затверджених керівними органами
Організації;
• одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених
органами Організації;
• вимагати розгляд на засіданнях Конференції Організації будь-яких питань, що
стосуються діяльності Організації;
• вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Організації;
• одержувати від Організації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів
на умовах, затверджених керівними органами Організації;
• вийти з Організації на умовах та в порядку, передбаченому цим Статутом.
• мати інші права, не заборонені законодавством України, цим Статутом, а також
рішеннями Конференції Організації та Правління Організації.
5.2. Виключно Члени Організації мають право:
• брати участь в управлінні Організації через участь

у засіданнях Конференції

Організації у порядку, передбаченому Статутом;
• обирати та бути обраними до складу органів Організації та її Відокремлених
підрозділів;
• брати участь у засіданнях Конференції Організації, робити заяви, вносити
пропозиції, висловлювати свої погляди та думки з усіх питань, що розглядаються на
засіданнях;
5.3. Асоційовані члени організації не мають прав, якими, відповідно до п.5.2. цього
Статуту, наділені Члени організації.
5.4. Члени (Асоційовані члени) Організації зобов'язані:
• дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх документів Організації та
виконувати рішення Правління Організації, Конференції Організації та інших органів
Організації;
%

• своєчасно

сплачувати

членські

та інші

внески

у розмірі

та в

порядку,

встановленому керівними органами Організації;
• брати активну участь у досягненні цілей та завдань Організації, всіляко сприяти
Організації в її діяльності;
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• не допускати дій, що дискредитують Організацію;
• інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть негативно
вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту;
• виконувати добровільно прийняті на себе зобов'язання.

6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. В Організації створюються наступні керівні органи:
1) Конференція Організації - вищий орган управління Організації;
2) Правління Організації - виконавчий орган Організації.

7. КОНФЕРЕНЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Вищим колегіальним органом управління Організації є Конференція Організації
(далі - Конференція).
7.2. Учасниками Конференції є члени Організації.
7.3. Конференція реалізує свої повноваження шляхом прийняття рішень.
7.4. Конференція приймає рішення на засіданнях Конференції, які можуть бути
черговими або позачерговими.
7.5. Чергові засідання Конференції проводяться не рідше ніж кожні півроку з дня
державної реєстрації Організації.
7.6. Позачергові засідання Конференції проводяться у наступних випадках:
7.6.1. на вимогу 1/3 членів Організації;
7.6.2. на вимогу Правління Організації.
7.7. Проведення засідань Конференції:
7.7.1. Члени

Організації

повідомляються

про

проведення

Конференції

персонально не пізніше ніж за 7 днів до проведення засідання Конференції із зазначенням
часу та місця проведення засідання та порядку денного.
7.7.2. Про

проведення

засідання

Конференції

члени

повідомляються Головою Правління Організації шляхом використання

Організації
поштового,

телефонного або електронного зв'язку.
7.7.3. Члени

Організації,

що

беруть

участь

у

засіданні

Конференції,

реєструються.
7.7.4. Засідання Конференції є правомочними, якщо в них беруть участь не
менше половини членів Організації.
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7.7.5. Порядок

голосування

на

засіданнях

Конференції

визначається

Конференцією.
7.7.6. У разі неможливості члена Організації взяти участь у засіданні
Конференції, такий член може проголосувати за окреме питання, що міститься у порядку
денному, шляхом використанням засобів зв'язку (пошти чи іншої організації, що здійснює
доставку кореспонденції). Підпис такого члена на документів, що посвідчує його
волевиявлення щодо певного питання, повинен бути посвідчений нотаріально.
7.8. Конференція має повноваження:
7.8.1. затверджувати Статут Організації у новій редакції, вносити зміни та
доповнення до Статуту Організації;
7.8.2. затверджувати регламент роботи Конференції;
7.8.3. призначати та звільнювати Голову та членів Правління Організації,
зупиняти чи припиняти їх повноваження (відкликання);
7.8.4. приймати рішення про зміну найменування Організації;
7.8.5. затверджувати

основні

напрямки,

плани,

програми

діяльності

Організації;
7.8.6. затверджувати річні та/або інші звіти керівних органів Організації;
7.8.7. приймати рішення щодо створення або припинення відокремлених
підрозділів Організації;
7.8.8. реалізовувати право власності Організації у порядку передбаченому
законодавством України та Статутом;
7.8.9. приймати рішення про саморозпуск або реорганізацію Організації;
7.8.10. розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів
Організації у порядку, передбаченому Статутом.
7.8.11. приймати

рішення

щодо

будь-якого

іншого

питання

діяльності

Організації;
7.9. Рішення Конференції щодо зміни найменування, внесення змін до Статут)' або
затвердження Статуту у новій редакції, про створення або припинення відокремлених
підрозділів, саморозпуск або реорганізацію Організації приймаються не менш ніж 3/4
голосів від загальної кількості членів Організації.
7.10. Інші рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів від
загальної кількості членів Організації.
7.11. Конференція має право делегувати окремі свої повноваження Правлінню
Організації, в т.ч. окремі повноваження щодо реалізації права власності Організації, для
оперативного виконання завдань Організації та досягнення статутних цілей.
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8. ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Правління Організації є виконавчим органом Організації (далі - Правління).
8.2. До складу Правління входять Голова Правління та інші члени Правління.
Кількість членів Правління визначається Конференцією Організації, але не може бути
менше двох.
8.3. При

створенні

Організації

Правління

обирається

Установчими

зборами

засновників Організації.
8.4. Пієля державної реєстрації Організації повноваження щодо обрання або
звільнення Правління має Конференція Організації.
8.5. Строк дії повноважень членів Правління складає три роки з дати обрання. У разі
відсутності на день закінчення строку повноважень члена Правління рішення Конференції
Організації про звільнення члена Правління та обрання нового члена Правління, строк дії
повноважень члена Правління вважається автоматично продовженим (пролонгованим) на
три роки.
8.6. Голова та інші члени Правління здійснюють функції, покладені на них
Статутом, рішеннями Конференції Організації та законодавством України на громадських
засадах (безоплатно).
8.7. Правління Організації має повноваження:
8.7.1. визначати конкретні завдання та форми діяльності Організації згідно зі
Статутом та рішеннями Конференції Організації;
8.7.2. затверджувати і змінювати оперативні та фінансові плани, складати річні
бюджети, баланси і звіти Організації;
8.7.3. встановлювати

порядок
%

фінансування

Організації

та

інші

форми

реалізації статутних завдань;
8.7.4. затверджувати символіку Організації, визначати порядок її використання
та зберігання;
8.7.5. затверджувати зразки та описи бланків, штампів, печаток;
8.7.6. укладати від імені Організації договори та інші правочини з урахуванням
обмежень, встановлених Статутом;
8.7.7. затверджувати штатний розклад Організації, укладати трудові угоди,
приймати на роботу та звільняти працівників згідно з законодавством України, видавати
накази та інші обов'язкові для працівників Організації акти і керувати їхньою діяльністю;
8.7.8. звітувати перед Конференцією Організації щодо поточної діяльності
Організації;
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8.7.9. приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та
здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань
Організації;
8.7.10. розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів
Організації, членів організації, найманих працівників та інших осіб, що приймають участь
у діяльності організації та приймати рішення за результатами розгляду таких скарг.
8.8. Правління може мати й інші повноваження, що не суперечать законодавству або
Статуту, у разі делегування йому таких повноважень Конференцією Організації.
8.9. Голова Правління має повноваження!
8.9.1. офіційно представляти Організацію без довіреності в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами

в

Україні та в інших державах, здійснює від імені Організації юридично значущі дії;
8.9.2. забезпечувати

виконання

рішень

та

доручень

керівних

органів

Організації;
8.9.3. відкривати та закривати рахунки у банках та інших

фінансових

установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;
8.9.4. підписувати фінансові, майнові та інші документи, що стосуються
діяльності Організації;
8.9.5. укладати від імені Організації договори та інші правочини з урахуванням
обмежень, встановлених Статутом;
8.9.6. призначати собі тимчасового заступника;
8.9.7. видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені
Організації.
8.10. Голова Правління моя^е мати й інші повноваження, що не суперечать
законодавству або Статуту, у разі делегування йому таких повноважень Конференцією
Організації.

9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Ревізійна*комісія Організації (далі - Ревізійна комісія) обирається Конференцією
Організації у складі двох осіб строком на три роки з числа членів Організації. У разі
наявності підстав склад Ревізійної комісії може бути змінений до спливу строків її
повноважень шляхом прийняття рішення Конференцією Організації.
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9.2. Члени Ревізійної комісії виконують свої функції на громадських засадах
(безоплатно).
9.3. Члени Ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами Правління
Організації.
9.4. Ревізійна комісія здійснює функції контролю за фінансовою та господарською
діяльністю Організації, обліком матеріальних цінностей, використаннях коштів та майна
Організації.
9.5. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської

діяльності

Організації не рідше одного разу на рік, про що надає звіт Конференції Організації.
9.6. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про ревізійну комісію, що
приймається Конференцією Організації на підставі цього Статуту та законодавства
України.

10. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД
ЧЛЕНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1. Правління в особі Голови Правління періодично звітує перед членами
Організації на засіданнях Конференції з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на
нього повноважень та здійснення статутних завдань Організації.
10.2. Правління зобов'язане не пізніше 30 днів після закінчення календарного року
подати на затвердження Конференції Організації щорічний звіт по виконанню статутних
завдань для затвердження. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає
оприлюдненню протягом 30 днів зі дня затвердження Конференцією Організації.
10.3. Ревізійна комісія зобов'язана»не пізніше 30 днів після закінчення календарного
року подати на затвердження Конференції Організації щорічний звіт за результатами
перевірки фінансово-господарської діяльності Організації. Щорічний звіт за результатами
діяльності Організації підлягає оприлюдненню протягом 30 днів зі дня затвердження
Конференцією Організації
10.4. Усі керівні органи Організації зобов'язані у 30 денний термін надавати
відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо
діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.
10.5. Керівні органи Організації зобов'язані забезпечити її членам вільний доступ до
інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про виконані статутні
завдання.
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11. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ
ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
11.1. Члени (асоційовані члени) громадського об'єднання мають право оскаржити
рішення, дію або бездіяльність керівних органів Організації шляхом подання письмової
скарги.
11.2. Скарги на дії окремих членів Правління Організації подаються Правлінню, яке
приймає рішення за результатами розгляду такої скарги. У разі відхилення скарги
Правлінням повторна скарга подається до Конференції Організації, яка зобов'язана
розглянути скаргу на черговому засіданні із обов'язковим викликом відповідних осіб.
11.3. Скарги на дії, бездіяльність або рішення керівних органів можуть бути подані
до суду відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій,
бездіяльності або рішень.
11.4. Скарга, що подається Правлінню, зобов'язана

бути розглянути ним у

тридцятиденний строк з дня отримання скарги.
11.5. За результатами розгляду скарги керівний орган Організації, що розглядає
скаргу, може прийняти одне з наступних рішень:
11.5.1. про відхилення скарги;
11.5.2. про скасування рішення керівного органу, що оскаржується;
11.5.3. про зобов'язання керівного органу вчинити певні дії або утриматись від
вчинення певних дій;
11.6. За результатами розгляду скарги можуть бути прийняті й інші рішення, що не
суперечать Статуту та законодавству України.
%

12. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ГРОМАДСЬКИМИ ОБ'ЄДАННЯМИ ТА
СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
12.1. В процесі своєї діяльності Організація, її органи та члени взаємодіють з
органами

державної

влади,

органами

місцевого

самоврядування,

громадськими

об'єднаннями та суб'єктами господарювання на принципах рівності, взаємної допомоги та
взаємної вигоди.
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12.2. Незаконне

втручання

органів

державної

влади,

органів

місцевого

самоврядування, їх службових та посадових осіб в діяльність Організації та її органів є
недопустимим.
12.3. Організація на договірних засадах може приймати участь у виконанні завдань
органів держаної влади та місцевого самоврядування.

13. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА
ІНШОГО МАЙНА

13.1. Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме
майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та
інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації..
13.2. Право власності Організації реалізується Конференцією Організації в порядку,
передбаченому законом та Статутом Організації. Окремі повноваження щодо реалізації
права власності Організації за рішенням Конференції Організації можуть бути делеговані
Правлінню Організації.
13.3. Майно і кошти Організації використовуються для статутної діяльності
відповідно до законодавства України, з урахуванням обмежень щодо громадських
організацій зі статусом неприбуткових, визначених Податковим кодексом України.
13.4. Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які
перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать
законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації
статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації.
13.5. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Організації.
Члени не несуть відповідальності

за зобов'язаннями

Організації, якщо інше не

передбачено законодавством України.
13.6. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:
13.6.1. кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова
допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;
13.6.2. дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з
державних цільових фондів;
13.6.3. благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
13.6.4. доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та
законодавства;
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13.6.5. вступні та членські внески;
13.6.6. майно, придбане за рахунок власних коштів та на інших підставах, не
заборонених законом.
13.7. Організація веде бухгалтерський облік, а також подає статистичну, фінансову
та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.
13.8. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію
про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про
напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

14. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИППНЕНЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ
14.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням
Конференції Організації згідно зі Статутом.
14.2. Відокремлені підрозділи Організації можуть діяти на підставі положення, яке
затверджується рішенням Конференції Організації.
14.3. Відокремлені підрозділи представляють інтереси Організації та забезпечують
реалізацію завдань визначених Статутом Організації.
14.4. Керівництво

відокремленим

підрозділом

призначається рішенням Конференції Організації та

здійснює

керівник,

який

діє на підставі положення про

відокремлений структурний підрозділ та довіреності.
14.5. У

разі

припинення

діяльності

відокремленого

підрозділу

його

майно

переходить до Організації.
14.6. Діяльність відокремленого підрозділу не повинна суперечити діяльності
Статуту Організації.
14.7. Відокремлені підрозділи керуються у своїй діяльності Статутом Організації.
14.8. Відокремлені підрозділи Організації не мають статусу юридичної особи.
14.9. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган - Збори членів, та
Керівника відокремленого підрозділу, який обирається Конференцією Організації.
14.10. Керівник відокремленого підрозділу Організації організовує діяльність членів
Організації по виконанню Статуту Організації, веде облік членів, що приймаються до
Організації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження, надані керівними
органами Організації.
14.11. Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Організації
на підставі довіреностей, виданих Директором Організації.
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15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
15.1. Внесення

змін до

Статуту або викладення

Статуту

в новій

редакції

затверджується рішенням Конференції Організації.
15.2. Зміни, що вносяться до Статуту

та стосуються його незначної частини,

приймаються рішенням про внесення змін до Статуту.
15.3. Зміни значної частини положень Статуту (зазвичай більше, ніж половини),
приймаються рішенням про затвердження нової редакції Статуту.
15.4. Рішення про внесення змін до Статуту або затвердження нової редакції Статуту
приймаються не менш ніж 3/4 голосів від загальної кількості членів.
15.5. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку, визначеному
законодавством.
15.6. Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому
знаходиться реєстраційна справа Організації про зміни до Статуту Організації, зміни у
складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноважених
представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадського об'єднання.
15.7. Зміни до Статуту або викладення Статуту у новій редакції підлягають
обов'язковій реєстрації та набирають чинності з моменту державної реєстрації.

16. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО
РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, А ТАКОЖ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО
КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЩО ЗАЛИШИЛОСЯ ПІСЛЯ САМОРОЗПУСКУ

16.1. Рішення

про

саморозпуск

або

реорганізацію

Організації

приймається

Конференцією Організації не менш ніж 3/4 голосів від загальної кількості засіданні
членів.
16.2. Конференція Організації, прийнявши рішення про саморозпуск Організації,
створює ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної
особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації після
його ліквідації відповідно до Статуту.
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16.3. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог
кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому
(кільком іншим) громадському об'єднанню такого самого статусу, а в разі неприйняття
такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого
бюджету.
16.4. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого
громадського об'єднання такого самого статусу. У разі реорганізації Організації її майно,
активи та пасиви передаються правонаступнику.
16.5. Організація є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
17. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ СТАТУТОМ

17.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.
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