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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Об’єднання громадян ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ МЕДИЧНИХ ФІЗИКІВ ТА ІНЖЕНЕРІВ» (надалі - об’єднання) є місцевою 

добровільною неприбутковою організацією, створеною на основі єдності інтересів членів 

організації для спільної реалізації  своїх прав і свобод. 

 

1.2. Офіційне найменування Об’єднання: 

- повне найменування громадської організації українською мовою: ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ МЕДИЧНИХ ФІЗИКІВ ТА 

ІНЖЕНЕРІВ»,  

- скорочене найменування українською мовою: ГО «ВОМФІ»,  

- повне найменування англійською мовою:  PUBLIC ORGANIZATION «UKRANIAN 

ASSOCIATION OF MEDICAL PHYSICISTS AND ENGINEERS»,  

- скорочене найменування англійською мовою: PO «UAMPE». 

 

1.3. Об’єднання є об’єднанням громадян, що створене і діє згідно з Конституцією 

України, Законом України «Про громадські об’єднання» та чинним 

законодавством. 

 

1.4. Діяльність Об’єднання поширюється на всю територію України. 

 

1.5.  З моменту державної реєстрації Об’єднання воно набуває статусу юридичної 

особи.  

 

1.6. Об’єднання має розрахункові та інші, в тому числі валютні рахунки в банках, 

печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити, необхідні для його 

діяльності.  

 

1.7. Об’єднання використовує власну символіку, яка затверджується З’їздом 

Об’єднання. Символіка Об’еднання підлягає державній реєстрації у порядку, що 

визначається нормативними актами України. 

 

1.8. Об’єднання може утворювати  відокремленні підрозділи на території здійснення 

Об’єднанням своєї діяльності, засновувати або вступати в міжнародні громадські 

(неурядові) організації,  утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати 

прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати угоди, а також брати участь у здійсненні 

заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України. 

 

1.9. Об’єднання може отримати статус Всеукраїнського громадського об’єднання, 

підтвердивши даний статус у встановленому законом порядку. 

 

1.10. У цілях реалізації статутної мети і завдань Об’єднання має право укладати будь-

які угоди, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту. 

 

1.11. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів Об’єднання. 

Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Об’єднання, так само, як і 

втручання Об’єднання у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність 

інших об’єднань, не допускається, крім випадків, передбачених Законом. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ 

 

2.1. Метою Об’єднання є сприяння розвитку та професійній діяльності в галузі 

медичної фізики та інженерії в Україні, захист правових, соціальних, економічних, 

творчих та інших спільних інтересів її членів, сприяння навчальній та науковій діяльності, 

впровадження культури радіаційної безпеки, підвищення радіаційного захисту пацієнтів 

та радіаційної безпеки персоналу, захист та зміцнення здоров’я населення країни. 

 

2.2. Основними завданнями Об’єднання є: 

2.2.1. Об’єднання на добровільних засадах фахівців, які здійснюють діяльність в 

сфері медичної фізики та інженерії, забезпечення радіаційної безпеки пацієнтів 

та персоналу;  

2.2.2. Участь у координації підготовки  фахівців з медичної фізики та інженерії; 

2.2.3.  Сприяння проведенню зовнішнього контролю якості медичної допомоги  

що надається з використанням методів медичної фізики (включаючи розробку 

процедур та критеріїв для підтвердження кваліфікації медичного фізика);  

2.2.4. Забезпечення інформаційної та методичної підтримки, можливості 

підвищення рівня кваліфікації практикуючих фахівців з медичної фізики та 

інженерії; 

2.2.5.  Розробка проектів нормативно-правових актів щодо формування вимог до 

медичних фізиків, змісту та завдань їхньої діяльності з урахуванням 

міжнародних стандартів та рекомендацій (Об’єднання може визначати 

необхідність того чи іншого документу та його рецензування);  

2.2.6. Координація зусиль запровадження захисту населення від медичного 

опромінення. Розробка рекомендацій щодо забезпечення якості медичного 

опромінення та радіаційного захисту пацієнтів та персоналу, сприяння 

впровадженню у вітчизняну медичну практику культури радіаційної безпеки; 

2.2.7. Сприяння забезпеченню  правових норм щодо практичної діяльності 

медичних фізиків, зокрема, впровадження професійної  штатної одиниці 

«медичний фізик» в законодавство України; 

2.2.8. Безоплатне сприяння організації підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців з медичної фізики та інженерії, в тому числі в  дистанційній формі, 

зокрема участь у розробці та  впровадженні програм фундаментальної 

підготовки   медичних  фізиків   освітньо-кваліфікаційного рівня   «спеціаліст», 

«магістр»; 

2.2.9. Підготовка підручників та методичних посібників, а також переклад 

іноземних видань з медичної фізики та інженерії для ефективного забезпечення  

навчального процесу без мети отримання прибутку; 

2.2.10. Сприяння та координація співробітництва  з  медичними закладами 

різних форм власності, науково-виробничими об’єднаннями, науковими 

інститутами та іншими установами з метою організації практичного навчання та 

підвищення кваліфікації спеціалістів з медичної фізики та інженерії; 

2.2.11. Стимулювання наукових досліджень та розробок в галузі медичної 

фізики та інженерії; 

2.2.12. Безоплатне сприяння створенню періодичних видань  з медичної фізики 

та інших джерел інформації, порталу знань з медичної фізики та інженерії; 

2.2.13. Координація та проведення  науково-практичних конференцій, семінарів; 

2.2.14. Пропаганда досягнень науки та досвіду пріоритетних напрямків наукових 

досліджень  та інноваційних технологій з медичної фізики та інженерії, 

забезпечення отримання, систематизації, обміну та розповсюдження інформації 

щодо науково-практичних досягнень, розробок та інноваційних технологій в 

галузі медичної фізики та інженерії в межах України та світу;  
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2.2.15. Сприяння та координація співробітництва з міжнародними  регулюючими 

органами (МАГАТЕ, МКРЗ тощо); 

2.2.16. Підтримка зв’язків з міжнародними товариствами, науково-

дослідницькими та практичними центрами з медичної фізики та інженерії; 

 

2.3.  Для виконання статутних завдань, Об’єднання у встановленому чинним 

законодавством порядку має право: 

2.3.1. Виступати учасником цивільно- та господарсько-правових відносин, 

набувати майнові і немайнові права та нести обов’язки, від свого імені укладати 

угоди та здійснювати інші правочини, бути позивачем, відповідачем, третьою 

особою у суді, господарському суді,  адміністративному суді, третейському суді; 

2.3.2. 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; 

2.3.3. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до 

Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності"; 

2.3.4. 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; 

2.3.5. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації; 

2.3.6. Представляти і захищати права і законні інтереси Об’єднання, її членів та 

інших осіб у суді, в органах державної влади, місцевого самоврядування, перед 

об’єднаннями громадян, іншими юридичними та фізичними особами;  

2.3.7. Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї, цілі, а також 

конкретні програми, проекти і заходи; 

2.3.8. Надавати членам Об’єднання та іншим особам методичну та інформаційну 

допомогу, без мети отримання прибутку;  

2.3.9. Організовувати та проводити конгреси, з’їзди, форуми, симпозіуми, 

конференції, наради, курси, школи обміну досвідом, збори, виставки та інші 

масові заходи з відповідної проблематики, без мети отримання прибутку; 

2.3.10. Засновувати та надавати премії, стипендії, ґранти та інші форми 

стимулювання і підтримки творчої ініціативи юридичних та фізичних осіб, 

спрямованої на досягнення мети діяльності Об’єднання, якщо це не суперечить 

неприбутковому статусу Об’єднання; 

2.3.11. Створювати експертні та робочі групи (секції) для розробки і оцінки 

проектів Об’єднання, а також для виконання відповідних проектів; 

2.3.12. Засновувати друковані та електронні засоби масової інформації, виступати 

як співзасновник засобів масової інформації без мети отримання прибутку; 

2.3.13. Створювати і бути членом інших неприбуткових організацій, 

об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на 

добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Об’єднання; 

2.3.14. Створювати установи і організації зі статусом юридичної особи, 

засновувати підприємства, які здійснюють свою діяльність на праві оперативного 

управління або господарського відання, в порядку, передбаченому чинним 

законодавством. 
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3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ 

В ЧЛЕНИ ОБ’ЄДНАННЯ І ВИБУТТЯ З НЬОГО 

 

3.1. Об’єднання має наступні категорії членів: 

 Індивідуальні та колективні 

 Дійсні та асоційовані. 
 

3.2. Індивідуальними членами Об’єднання можуть бути громадяни України та 

іноземних держав, особи без громадянства, які є фахівцями у галузі медичної фізики та 

інженерії aбо дотичних до них галузях та/або інші особи, наукова, громадська чи інша 

діяльність/інтереси яких так чи інакше пов'язані з розвитком медичної фізики та інженерії 

в Україні. Зазначені особи мають бути такими, що визнають Статут Об’єднання, його мету 

і завдання і вносять вступний та річні членські внески. 

 

3.3. Колективними членами Об’єднання можуть бути трудові колективи 

підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та підпорядкованості, 

спеціалізовані чи фахові об’єднання, громадські організації та їх об’єднання (спілки, 

асоціації тощо), інші недержавні організації, якщо вони визнають Статут Об’єднання, 

працюють над виконанням поставлених перед Об’єднання завдань і вносять за своїх 

членів належні вступні та річні внески. 

 

3.4. Розмір вступного і членських внесків, а також порядок їх оплати регулюється 

Положенням про членські внески члена Об’єднання, яке розробляється та затверджується 

Правлінням Об’єднання. 

 

3.5. Прийняття в члени Об’єднання здійснюється Правлінням Об’єднання на підставі 

письмової заяви особи, яка бажає вступити до Об'єднання, поданої до Правління 

Об’єднання. Колективні члени надають також рішення зборів про вступ до Громадської 

Організації. Засновники Об’єднання після її державної реєстрації вважаються членами 

Об’єднання. 

 

3.6. Особа вважається прийнятою у члени Об’єднання, якщо за неї проголосувала 

проста більшість членів Правління Об’єднання. Рішення  Правління про  відмову  у  

прийнятті  до  Об’єднання  може  бути  оскаржене  до З'їзду Об’єднання. Рішення З'їзду 

Об’єднання є остаточним. 

 

3.7. Обрання асоційованим членом Об’єднання здійснюється З’їздом або Правлінням 

Об’єднання за ініціативою чи за поданням З’їзду Об’єднання, Президента або Правління 

Об’єднання з числа осіб, які відомі своєю громадською, професійною, науковою, 

організаційною чи іншою діяльністю і внесли вагомий внесок у розвиток медичної фізики 

та інженерії, підвищення рівня захищеності прав медичних працівників та пацієнтів в 

Україні. Асоційовані члени звільняються від обов’язкової оплати вступного та річних 

членських внесків. 

 

3.8. Членами Об’єднання можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та які досягли 14 років. 

 

3.9. Усі члени мають в Об’єднанні рівні права та обов’язки. 

 

3.10. Членство в Об’єднанні продовжується протягом всього часу існування 

Об’єднання, якщо членство не припиняється у відповідності з цим Статутом. 
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3.11. Припинення членства в Об’єднання здійснюється у разі: 

 автоматичного вибуття з Об’єднання; 

 добровільного виходу з Об’єднання; 

 виключення з Об’єднання.  
 

3.12. Автоматичне вибуття з Об’єднання здійснюється у разі: 

 смерті особи; 

 визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку; 

 ліквідації підприємства, установи, організації, трудовий колектив якого/якої є 
колективним членом Об’єднання, або ліквідації спеціалізованого чи фахового 

об’єднання, громадської організації, об’єднання громадських організацій 

(спілки, асоціації тощо), іншої недержавної організації, що є  колективним 

членом Об’єднання. 

 

3.13. Добровільний вихід з Об’єднання здійснюється на підставі письмової заяви, 

поданої членом до Правління Об’єднання не пізніше ніж за два місяці до 

передбачуваної дати виходу. При цьому член Об’єднання зобов’язаний погасити 

заборгованість перед Об’єднанням по сплаті внесків за весь час його перебування в 

якості члена Об’єднання (якщо така заборгованість має місце) до або одночасно з 

поданням заяви про вихід, що має підтверджуватися відповідним платіжним 

документом.  

 

3.14. Рішення щодо затвердження заяви про добровільний вихід з Об’єднання 

приймається простою більшістю голосів членів Правління Об’єднання. Рішення 

Правління Об’єднання про  відмову  у  затвердженні заяви про добровільний вихід з 

Об’єднання може  бути  оскаржене до З'їзду Об’єднання. Рішення З'їзду Об’єднання є 

остаточним. 

 

3.15. Виключення з Об’єднання здійснюється у разі систематичного або грубого 

невиконання обов'язків члена Об’єднання, передбачених цим Статутом, яке триває або 

шкідливі наслідки якого не усунуті членом Об’єднання протягом двох місяців після 

отримання членом відповідного письмового попередження з боку Правління 

Об’єднання.  

 

3.16. Рішення про виключення з Об’єднання приймається двома третинами голосів 

членів Правління Об’єднання. Рішення Правління Об’єднання про виключення з 

Об’єднання може  бути  оскаржене до З'їзду Об’єднання. 

 

 

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОБ’ЄДНАННЯ 

 

4.1.  Права членів Об’єднання: 

4.1.1. Одержувати вичерпну інформацію про плановану і здійснювану 

Об’єднанням  діяльність; 

4.1.2.  Обговорювати усі питання діяльності Об’єднання; 

4.1.3.  Вносити пропозиції щодо напрямків і форм діяльності Об’єднання; 

4.1.4.  Обирати і бути обраними до виборних органів Об’єднання; 

4.1.5.  Заявляти про свій статус члена Об’єднання в публічних заявах; 

4.1.6.  Отримувати інформаційні, науково-методичні та інші матеріали, створені 

           Об’єднанням чи придбані за рахунок коштів Об’єднання; 
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4.1.7.  Вільно вийти із членів Об’єднання; 

4.1.8.  Бути членом інших громадських організацій; 

4.1.9.  Подавати апеляцію до З’їзду Об’єднання у разі незгоди з тим чи іншим 

рішенням Правління Об’єднання. 

 

4.2.  Обов’язки членів Об’єднання: 

4.2.1.  Сприяти своєю діяльністю досягненню мети та виконанню завдань 

Об’єднання; 

4.2.2.  Дотримуватись вимог цього Статуту, виконувати рішення органів 

управління Об’єднання, прийняті в межах їх повноважень; 

4.2.3.  Сплачувати вступний та членські внески, своєчасно виконувати свої 

фінансові, майнові та інші зобов'язання перед Об’єднанням; 

4.2.4.  Без зволікань повідомляти Об’єднання про зміну своєї адреси, телефону, 

а у разі наявності – факсу та електронної пошти; 

4.2.5. Не вчиняти дій, які завдають або можуть завдати матеріальної або 

моральної (немайнової) шкоди Об’єднанню. 

 

4.3. Об’єднання має право рекомендувати своїх членів, а також інших осіб, які 

виконують його доручення, для зарубіжних відряджень. 

 

  

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ  

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОБ’ЄДНАННЯ 

 

5.1 Об’єднання організує свою діяльність на принципах добровільності, 

самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності 

майнового інтересу членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності, 

незалежності, демократичності, справедливості, пріоритету суспільних інтересів, 

законності, професіоналізму, гласності та колегіальності керівництва. 

5.2. Організаційну структуру Об’єднання становлять відокремлені підрозділи, що 

можуть створюватися в областях України, Автономній республіці Крим, містах Києві та 

Севастополі. 

 

5.3. Відокремлені підрозділи створюються  за  рішенням З'їзду або Правління 

Об’єднання, прийнятим на підставі відповідного рішення установчих зборів 

відокремленого підрозділу та  діють  відповідно до Положення  про відокремлений 

підрозділ Об’єднання, що затверджується  Правлінням Об’єднання.   

 

5.4. Відокремлені підрозділи створюються без статусу юридичної особи та 

легалізуються  шляхом повідомлення  в  установленому порядку.   

 

5.5. В Об’єднанні створюються і діють наступні органи управління і контролю та 
посадові особи, що здійснюють керівництво діяльністю Об’єднання: 

 3’їзд Об’єднання (надалі – З’їзд); 

 Президент Об’єднання (надалі – Президент); 

 Перший віце-Президент Об’єднання (надалі – Перший віце-Президент); 

 Два віце-Президенти Об’єднання (надалі – віце-Президенти); 

 Координаційна рада Об’єднання (надалі – Координаційна рада); 

 Правління Об’єднання (надалі – Правління); 

 Голова Правління Об’єднання (надалі – Голова Правління); 

 Виконавчий директор Об’єднання надалі – Виконавчий директор); 

 Наглядова рада Об’єднання (надалі – Наглядова рада); 
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 Ревізійна комісія Об’єднання (надалі – Ревізійна комісія). 

 

5.6. Органи, зазначені у п. 5.5. Статуту, діють на підставі цього Статуту та положень 

про них, затверджених рішенням З’їзду.  

 

5.7. За рішенням Президента в Об’єднанні може бути створена експертно-

консультативна рада Об’єднання (надалі – Експертно-консультативна рада), яка 

складається з провідних фахівців у галузі медичної фізики та інженерії, і виконує 

консультативно-дорадчі функції та координує дослідження питань, що спрямовані на 
розвиток медичної фізики та інженерії в Україні. Експертно-консультативна рада діє на 

підставі положення про неї, затвердженого Президентом. 

 

5.8. За рішенням Правління за погодженням з Президентом в Об’єднанні можуть 

створюватися секції, комітети, постійні і тимчасові комісії та інші структурні підрозділи 

Об’єднанні, які діють на підставі положень про них, затверджених рішенням Правління. 

 

 

     

 6. УСТАНОВЧИЙ З'ЇЗД ОБ’ЄДНАННЯ  

 

6.1. Для  створення  Об’єднання скликається  Установчий  з'їзд Об’єднання (надалі - 

Установчий  з'їзд).  Право  брати  участь  в Установчому з'їзді мають  засновники  

Об’єднання. Повідомлення  про час, місце та порядок денний Установчого з'їзду 

персонально під розпис, поштовим повідомленням, електронною поштою, телеграмою чи 

телефонограмою надсилається усім особам, які мають право брати  участь  в Установчому 

з'їзді, заздалегідь, але не пізніше як за 3 (три) календарних дні до дати Установчого з'їзду.  

 

6.2. Установчий з'їзд уважається правомочним, якщо на ньому присутні більш ніж 

п'ятдесят  відсотків осіб, які мають право брати  участь в Установчому з'їзді. Рішення 

Установчого з'їзду приймаються простою більшістю голосів присутніх на Установчому 

з'їзді осіб, які мають право брати  участь в Установчому з'їзді.   

 

7. З'ЇЗД ОБ’ЄДНАННЯ 

 

7.1.  З’їзд є вищим керівним органом Об’єднання. 

 

7.2. З’їзд може бути черговим, який скликається раз на 2 роки, та позачерговим, який 

скликається  у разі необхідності.  

 

7.3. 3’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні делегати від більш ніж 

шестидесяти  відсотків членів Об’єднання, а після створення відокремлених підрозділів - 

делегати від більш ніж шестидесяти відсотків існуючих відокремлених підрозділів 

Об’єднання.  

 

7.4.  Делегати З’їзду діють на підставі витягу з протоколу зборів відокремлених 

підрозділів, на яких ухвалювалося рішення щодо обрання делегатів на З’їзд, завіреного 

головою та секретарем зборів відокремлених підрозділів. Кількість делегатів від кожного 

з відокремлених підрозділів повинна бути пропорційна кількості членів у ньому. Квота 

представництва від кожного відокремлених підрозділів визначається Координаційною 

радою на підставі даних про кількість членів у відокремлених підрозділах. Члени 

Об’єднання, що були її засновниками, а також Президент, Перший віце-Президент, віце-

Президенти, Голова Правління, члени Правління, Виконавчий директор, члени Наглядової 
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ради та члени Ревізійної комісії є делегатами З'їзду поза квотою представництва від 

відокремлених підрозділів. 

 

7.5. Черговий З’їзд скликається за рішенням Правління за погодженням з 

Президентом, а позачерговий - на вимогу не менш як 1/3  (однієї третини) членів 

Об’єднання або Президента чи Наглядової ради або Ревізійної комісії. 

 

7.6. Усі голови відокремлених підрозділів повідомляються про час, місце та порядок 

денний З'їзду персонально під розпис, поштовим повідомленням, електронною поштою, 

телеграмою чи телефонограмою не пізніше як за 15 днів до З'їзду.  

 

7.7. Будь-який член Об’єднання має право подавати Правлінню свої пропозиції щодо 

включення питань у порядок денний З’їзду не пізніше ніж за 5 днів до З’їзду. 

 

7.8. Рішення з питань, що включені до порядку денного З’їзду, приймаються відкритим 

голосуванням простою чи кваліфікованою більшістю голосів з урахуванням того, що 

кожен делегат З’їзду має один голос. 

 

7.9. Процедура скликання З’їзду, порядок включення питань до порядку денного, 

прийняття по ним рішень, оформлення протоколів З’їзду, порядок зберігання протоколів, 

рішень та інші питання деталізується у положенні про З’їзд Об’єднання, яке 

затверджується З’їздом. 

 

7.10. До компетенції З’їзду належать: 

7.10.1. Затвердження Статуту Об’єднання та внесення до нього змін і доповнень; 

7.10.2. Обрання та відкликання Президента, Першого віце-Президента, віце-

Президентів, Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії; 

7.10.3. Затвердження звітів Правління про виконання рішень З’їзду; 

7.10.4. Визначення основних напрямків діяльності Об’єднання; 

7.10.5. Затвердження річних звітів; 

7.10.6. Встановлення суми, при перевищенні якої угоди між Об’єднанням та 

третіми особами повинні укладатися з дозволу Наглядової ради; 

7.10.7. Прийняття рішення про створення юридичних осіб та припинення їх 

діяльності; 

7.10.8. Прийняття рішення про вступ до об'єднань і громадських організацій та 

вихід з них; 

7.10.9. Затвердження локальних нормативних актів Об’єднання, за винятком тих, 

які відповідно до цього Статуту та/або рішень З'їзду затверджуються іншими 

органами управління та контролю Об’єднанням; 

7.10.10. Прийняття рішення про реорганізацію або саморозпуск Об’єднання. 

7.10.11. Рішення з питань, зазначених у підпунктах 7.10.1., 7.10.5., 7.10.7., 7.10.8. та 

7.10.10.  приймаються кваліфікованою більшістю у 3/4 (три четвертих) голосів 

делегатів, присутніх на З’їзді. 

 

 

8. ПРЕЗИДЕНТ ОБ’ЄДНАННЯ.  ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  

ТА ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ ОБ’ЄДНАННЯ 

 

8.1. Президент Об’єднання є посадовою особою, яка головує на З'їзді та засіданнях 

Координаційної ради, забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Об’єднання та має 

право представляти  Об’єднання  у  відносинах  з  третіми особами  і офіційно 

висловлюватися  від  імені  Об’єднання.   
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8.2.  У межах своєї компетенції Президент: 

8.2.1. В межах основних напрямків діяльності  Об’єднання, затверджених 

З'їздом, розробляє стратегію діяльності Об’єднання; 

8.2.2. Забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Об’єднання щодо 

реалізації статутної мети та завдань Об’єднання; 

8.2.3. Офіційно висловлює позицію Об’єднання з будь-яких питань, так чи 

інакше пов'язаних з предметом діяльності Об’єднання; 

8.2.4. Діє від імені Об’єднання без доручення та вчиняє від  імені  Об’єднання 

будь-які правочини у межах, визначених цим Статутом та рішеннями З'їзду; 

8.2.5. Представляє Об’єднання у відносинах з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, громадськими 

організаціями, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, 

іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами; 

8.2.6. Забезпечує координацію діяльності органів, посадових осіб та 

відокремлених підрозділів Об’єднання; 

8.2.7. Координує міжнародну діяльність Об’єднання; 

8.2.8. У межах своїх повноважень видає локальні нормативні акти; 

        8.2.9. Виконує інші функції, покладені на нього рішеннями З'їзду. 

 

8.3. Президент має право вносити пропозиції щодо включення питань у порядок 

денний засідань Правління, які обов'язково включаються до порядку денного; вносити 

інші пропозиції, які мають бути враховані Правлінням, та брати участь у засіданнях 

Правління. 

 

8.4. Перший віце-Президент є посадовою особою, яка координує діяльність органів 

управління Об’єднання, секцій, комітетів, постійних і тимчасових комісій та інших 

структурних підрозділів Об’єднання.  

 

8.5. Перший віце-Президент  за погодженням з Президентом має право: 

8.5.1. В межах основних напрямків діяльності  Об’єднання, затверджених З'їздом, 

розробляє певні стратегічні питання діяльності Об’єднання; 

8.5.2. Затверджує фінансові плани та інші програми фінансової діяльності 

Об’єднання; 

8.5.3. Затверджує штатний розклад Об’єднання; 

8.5.4. Затверджує фінансові звіти (крім річного фінансового звіту); 

8.5.5. Координує організаційно-господарську діяльність відокремлених підрозділів; 

8.5.6. Представляє Об’єднання у відносинах з органами державної влади, місцевого 

самоврядування, міжнародними організаціями, громадськими організаціями, 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, іншими 

українськими та іноземними юридичними і фізичними особами; 

8.5.7. Офіційно висловлює позицію Об’єднання з певних питань, пов'язаних з 

предметом діяльності Об’єднання; 

8.5.8. Забезпечує координацію діяльності органів, посадових осіб та відокремлених 

підрозділів Об’єднання; 

8.5.9. Координує певні напрямки міжнародної діяльності Об’єднання; 

8.5.10. Діє від імені Об’єднання та вчиняє від  імені  Об’єднання будь-які 

правочини; 

8.5.11. У межах своїх повноважень видає локальні нормативні акти; 

8.5.12. Забезпечує загальне керівництво адміністративно-розпорядчою та 

фінансово-господарською діяльністю Об’єднання у межах, визначених цим 

Статутом та рішеннями З'їзду чи Правління; 

8.5.13. У межах, визначених цим Статутом та рішеннями З'їзду чи Правління, діє 

від імені Об’єднання без доручення та вчиняє від  імені  Об’єднання будь-які 
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правочини, у тому числі укладає договори оренди приміщення, обладнання, 

автомобілів та інші договори, необхідні для виконання Об’єднанням своїх 

статутних завдань; 

8.5.14. Приймає рішення про пред'явлення від імені Об’єднання претензій та 

позовів до юридичних та фізичних осіб; 

8.5.15. Здійснює  інші  повноваження,  передбачені  цим Статутом  та рішеннями 

З'їзду та/або делеговані Президентом. 

 

8.6. Перший віце-Президент виконує обов'язки  Президента  у  разі  його  відсутності. 

 

8.7.Віце-Президенти є посадовими особами, які здійснюють курацію окремих 

стратегічних напрямків діяльності Об’єднання. 

 

8.8. За погодженням з Президентом Віце-Президенти: 

8.8.1.Представляють Об’єднання у відносинах з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, громадськими 

організаціями з окремих питань діяльності Об’єднання; 

8.8.2. Координують окремі питання діяльності відокремлених підрозділів 

Об’єднання; 

8.8.3. Координують окремі напрямки міжнародної діяльності Об’єднання; 

8.8.4. Здійснюють  інші  повноваження,  передбачені  цим Статутом та рішеннями 

З'їзду та/або делеговані Президентом. 

 

8.9. Президент, Перший віце-Президент та  віце-Президенти обираються Установчим 

З’їздом або З’їздом з числа членів Об’єднання простою більшістю голосів (у 

випадку висунення більш ніж однієї кандидатури на кожну посаду – рейтинговим 

голосуванням) терміном на чотири роки з правом переобрання  на ту ж саму посаду 

не більше двох разів поспіль. 

 

8.10. Президент, Перший віце-Президент та  обидва віце-Президенти виконують свої 

обов'язки на громадських засадах або на підставі трудового договору (контракту).  

 

8.11. У своїй діяльності Президент, Перший віце-Президент та віце-Президенти 

керуються чинним законодавством України, положеннями цього Статуту, 

рішеннями 3’їзду та іншими локальними нормативними актами Об’єднання. 

  

 

9. КООРДИНАЦІЙНА РАДА ОБ’ЄДНАННЯ 

 

9.1. Координаційна рада є представницьким органом Об’єднання, що здійснює загальне 

керівництво діяльністю Об’єднання в період між З’їздами. Координаційна рада є 

підзвітною З'їзду. 

 

9.2. Координаційна рада складається з Президента, Першого віце-Президента, віце-

Президентів, усіх членів Правління та Наглядової ради, Голови Ревізійної комісії та 

голів відокремлених підрозділів. 

 

9.3. Засідання Координаційної ради Об’єднання скликаються за потребою Президентом 

або за попередньою домовленістю Координаційної ради, але не рідше одного разу 

на рік. У випадку скликання засідання Координаційної ради Президентом, особи, 

що входять до складу Координаційної ради, повідомляються про засідання 

персонально під розпис, поштовим повідомленням, електронною поштою, 

телеграмою чи телефонограмою заздалегідь, але не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих 
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днів до дати засідання із зазначенням його місця, часу проведення та порядку 

денного. 

 

9.4. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш ніж 

½ (половина) осіб, що входять до складу Координаційної ради. 

 

9.5. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів осіб, що 

входять до складу Координаційної ради, присутніх на засіданні Координаційної 

ради. 

 

9.6.У межах своєї компетенції Координаційна рада: 

9.6.1. Розглядає пропозиції органів управління та контролю і посадових осіб 

Об’єднання щодо збільшення ефективності діяльності Об’єднання; 

9.6.2. Затверджує звіти голів відокремлених підрозділів, а також секцій, комітетів і 

постійних комісій; 

9.6.3. Розглядає спірні питання; 

9.6.4. Виконує інші функції, передбачені цим Статутом та/або покладені на неї 

рішенням З’їзду. 

 

 

      10. ПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯ  

 

10.1. Правління є постійно діючим центральним виконавчим органом Об’єднання, який 

здійснює управління Об’єднанням у період між 3’їздами.  Правління є 

відповідальним перед З'їздом і Президентом, підконтрольним і підзвітним З'їзду, а 

в період між З'їздами – Президенту.  

 

10.2. Правління Об’єднання складається з Голови Правління, заступника Голови 

Правління та інших членів Правління, кількість яких визначається Установчим 

З’їздом або З’їздом Об’єднання, але не може бути меншою ніж 5 (п’ять) осіб. 

Голова Правління, заступник Голови Правління та інші члени Правління 

обираються Установчим З’їздом або З’їздом з числа членів Об’єднання простою 

більшістю голосів (у випадку висунення більш ніж однієї кандидатури на кожну 

посаду – рейтинговим голосуванням) терміном на чотири роки з правом 

переобрання  на ту ж саму посаду  не більше двох разів поспіль.  

 

10.3. Голова Правління, заступник Голови Правління та  інші члени Правління 

виконують свої обов'язки на громадських засадах або на підставі трудового 

договору (контракту). 

 

10.4. Голова Правління, заступник Голови Правління та  інші члени Правління  повинні 

особисто брати участь у засіданнях Правління. Президент має право брати участь у 

засіданнях Правління з правом накладення вето на рішення Правління. Перший 

віце-Президент, Виконавчий директор, Голова Ревізійної Комісії та голови 

відокремлених підрозділів Об’єднання мають право брати участь у засіданнях 

Правління з правом дорадчого голосу. 

 

10.5. Чергові засідання Правління скликаються не рідше одного разу на 6 (шість) 

місяців. Позачергові засідання Правління скликаються Головою Правління на 

вимогу більш ніж половини членів Правління або Президента.  

 

10.6. Члени Правління та Президент повідомляються про чергові засідання Правління 

персонально під розпис, поштовим повідомленням, електронною поштою, 
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телеграмою чи телефонограмою заздалегідь, але не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих 

днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного, якщо 

ці питання не були вирішені на попередньому засіданні Правління. Про позачергові 

засідання Правління члени Правління та Президент можуть повідомлятися за 2 

(два) робочі дні до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу 

проведення та порядку денного засідання. 

 

10.7. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більш ніж ½ 

(половина) членів Правління. У випадку відсутності кворуму протягом 7 (семи) 

днів має бути скликане позачергове засідання Правління з тим же порядком 

денним. 

 

10.8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління, 

якщо цим Статутом або рішенням Правління не передбачено інше. У випадку 

рівного розподілу голосів прийнятим уважається рішення, підтримане 

Президентом. 

 

10.9. У випадку проведення опитування рішення Правління вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосували у письмовій формі більш ніж половина всіх членів 

Правління, крім випадків, коли цим Статутом або рішенням Правління передбачене 

інше.  

 

10.10. До компетенції Правління належать: 

10.10.1. Розробка основних напрямків діяльності Об’єднання та надання їх на 

розгляд і затвердження 3’їзду; 

10.10.2. Підготовка звітів, балансів, кошторисів витрат та надання їх на розгляд і 

затвердження 3’їзду;  

10.10.3. Підготовка та подання на затвердження З’їзду правил процедури та інших 

локальних нормативних актів Об’єднання, за винятком тих, які відповідно до цього 

Статуту та/або рішень З’їзду затверджуються Правлінням; 

10.10.4. Підготовка та  затвердження правил процедури та інших локальних 

нормативних актів Об’єднання, які відповідно до цього Статуту та /або рішень 

З’їзду затверджуються Правлінням; 

10.10.5. Прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів та 

затвердження обраних голів відокремлених підрозділів Об’єднання (за 

погодженням з Президентом);  

10.10.6. Прийняття рішення про створення секцій, комітетів, постійних і 

тимчасових комісій та інших структурних підрозділів Об’єднання (бухгалтерських, 

юридичних, інформаційних, оперативних господарських тощо) і призначення  

керівників таких підрозділів (за погодженням з Президентом); 

10.10.7. Затвердження зразків печатки, штампів, посвідчення члена Об’єднання та 

символіки Об’єднання (за погодженням з Президентом); 

10.10.8. Прийняття в члени Об’єднання; 

10.10.9. Затвердження заяви про добровільний вихід члена Об’єднання з 

Об’єднання, виключення члена Об’єднання з Об’єднання; 

10.10.10. Виконання інших функцій, покладених на Правління рішенням 3’їзду, 

крім тих, які відповідно до цього Статуту належать до виключної компетенції 

3’їзду. 
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     11. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯ 

 

11.1. Голова Правління є посадовою особою, яка головує на засіданнях Правління,  

очолює Правління та здійснює керівництво його діяльністю.  

 

11.2.  У межах своєї компетенції Голова Правління: 

11.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Правління; 

11.2.2. За погодженням з Президентом представляє Об’єднання у відносинах з 

органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, іншими 

українськими та іноземними юридичними і фізичними особами в межах  

покладених на нього завдань; 

11.2.3. У межах своїх повноважень видає локальні нормативні акти; 

11.2.4. Виконує інші функції, покладені на нього рішеннями З'їзду, Правління або 

Президентом. 

 

11.3. У своїй діяльності Голова Правління керується чинним законодавством України, 

положеннями цього Статуту та інших локальних нормативних актів Об’єднання, 

рішеннями 3’їзду і  Правління та  іншими локальними нормативними актами 

Об’єднання. 

 

 

12. ВИКОНАВЧИЙ  ДИРЕКТОР ОБ’ЄДНАННЯ.  

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ 

 

12.1. Виконавчий  директор  є  посадовою особою, яка здійснює керівництво поточною 

адміністративно-господарською та організаційно-розпорядчою діяльністю 

Об’єднання.  

 

12.2. Виконавчий  директор  призначається  на  посаду  та  звільняється  з посади 

спільним наказом Президента і Голови Правління за погодженням з Правлінням і 

є підконтрольним та  підзвітним Президенту і Голові Правління.  

 

12.3.  У межах своєї компетенції Виконавчий директор: 

12.3.1. За погодженням з Президентом та Головою Правління та у межах, 

визначених цим Статутом та рішеннями З'їзду чи Правління, діє від імені 

Об’єднання без доручення та вчиняє від  імені Об’єднання будь-які правочини, у 

тому числі укладає і підписує угоди, договори та контракти, утому числі трудові; 

12.3.2. За погодженням з Президентом та Головою Правління приймає на роботу і 

звільняє з роботи штатних працівників Об’єднання; 

12.3.3. За погодженням з Президентом та Головою Правління приймає заходи 

заохочення співробітників і накладає стягнення на них; 

12.3.4. За погодженням з Першим віце-Президентом відкриває і закриває у банках 

рахунки, у тому числі валютні; 

12.3.5. Організовує фінансову-господарську діяльність Об’єднання, підписує 

облікові та звітні документи, несе відповідальність за ведення  обліку та звітності; 

12.3.6. У межах своїх повноважень видає накази, розпорядження та інші локальні 

нормативні акти; 

12.3.7.  Виконує інші функції, покладені на Виконавчого директора рішеннями 

Правління. 

 

12.4. У своїй діяльності Виконавчий директор керується чинним законодавством 

України, приписами цього Статуту та інших локальних нормативних актів 
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Об’єднання, рішеннями 3’їзду та Правління, а також положеннями трудового 

договору, який укладається Об’єднанням з Виконавчим директором. 

 

12.5. З метою виконання поточних завдань і вирішення питань матеріально-технічного 

та інформаційного забезпечення основної діяльності в Об’єднанні може бути 

створена виконавча дирекція Об’єднання (надалі – Виконавча дирекція), яка 

очолюються Виконавчим директором і діє на підставі Положення про Виконавчу 

дирекцію, яке, разом з кошторисом витрат на її утримання, затверджується  

Правлінням за погодженням з Президентом.  

 

 

13. НАГЛЯДОВА РАДА ОБ’ЄДНАННЯ 

 

13.1. Наглядова рада є постійно діючим колегіальним органом Об’єднання, що 

здійснює нагляд за діяльністю органів управління та посадових осіб Об’єднання  з 

метою забезпечення дотримання прав та законних інтересів Об’єднання та її 

членів. 

 

13.2. Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та інших членів Наглядової 

ради, кількість яких визначається Установчим З’їздом або З’їздом Об’єднання, 

але не може бути меншою ніж 3 (три) особи.  

 

13.3. Голова та члени Наглядової ради обираються Установчим З’їздом або З’їздом з 

числа членів Об’єднання простою більшістю голосів (у випадку висунення більш 

ніж однієї кандидатури на кожну посаду – рейтинговим голосуванням) терміном 

на чотири роки з правом переобрання на ту ж саму посаду  не більше двох  разів 

поспіль.  

 

13.4. Голова та інші члени Наглядової ради не можуть одночасно входити до будь-яких 

інших органів управління і контролю Об’єднання або обіймати в Об’єднанні 

управлінські посади. 

 

13.5. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах або на 

підставі трудового договору (контракту). 

 

13.6. Чергові засідання Наглядової ради скликаються не рідше одного разу на 6 (шість) 

місяців. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової 

ради на вимогу щонайменше двох членів Наглядової ради або на прохання не 

менш як 1/5  (однієї п'ятої) членів Об’єднання.  

 

13.7. Члени Наглядової ради, а також особи, які запрошуються на засідання Наглядової 

ради, повідомляються про чергові засідання Наглядової ради персонально під 

розпис, поштовим повідомленням, електронною поштою, телеграмою чи 

телефонограмою заздалегідь, але не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до 

засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного, якщо ці 

питання не були вирішені на попередньому засіданні Наглядової ради. Про 

позачергові засідання Наглядової ради члени Наглядової ради, а також особи, які 

запрошуються на засідання Наглядової ради, можуть повідомлятися за 2 (два) 

робочі дні до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу проведення та 

порядку денного засідання. 

 

13.8. На засіданнях Наглядової ради головує Голова Наглядової ради. 
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13.9. Члени Наглядової ради повинні особисто брати участь у засіданнях Наглядової 

ради. У разі необхідності на засідання Наглядової ради запрошуються Президент, 

Перший віце-Президент та віце-Президенти. На засідання Наглядової ради також 

можуть бути запрошені Голова Правління,  члени Правління та інші посадові 

особи Об’єднання. 

 

13.10. До компетенції Наглядової ради належать: 

13.10.1. Контроль за виконанням рішень 3’їзду; 

13.10.2. Нагляд за діяльністю Правління та інших органів управління Об’єднання; 

13.10.3. Надання Правлінню, іншим органам та посадовим особам Об’єднання 

дозволу укладати з третіми особами угоди, сума яких перевищує розмір, 

встановлений рішенням З’їзду. 

 

13.11. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України,  

приписами цього Статуту,  рішеннями З'їзду та іншими локальними 

нормативними актами Об’єднання. 

 

 

14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

 

14.1. Ревізійна комісія є колегіальним органом Об’єднання, що здійснює контроль за 

фінансово-господарською діяльністю Правління, станом та обліком матеріальних 

цінностей Об’єднання. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-

господарської діяльності Правління не рідше одного разу на рік та звітує про 

свою діяльність перед З’їздом. 

 

14.2. Ревізійна комісія складається з Голови Ревізійної комісії та двох членів Ревізійної 

комісії, які обираються Установчим З’їздом або З’їздом з числа членів Об’єднання 

простою більшістю голосів (у випадку висунення більш ніж однієї кандидатури на 

кожну посаду – рейтинговим голосуванням) терміном на чотири роки з правом 

переобрання на одну й ту ж саму посаду не більше двох разів поспіль. 

 

14.3. Голова та інші члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до будь-

яких інших органів управління і контролю Об’єднання або обіймати в Об’єднанні 

управлінські посади. 

 

14.4. Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах. 

 

14.5. У межах своєї компетенції Ревізійна комісія: 

14.5.1. Контролює виконання бюджету Об’єднання; 

14.5.2. Контролює використання коштів та майна Об’єднання; 

14.5.3. Подає звіти про результати проведених ревізій та перевірок на розгляд 

З’їзду та Правління; 

14.5.4.Здійснює інші функції, передбачені Положенням про Ревізійну комісію, 

затвердженим З'їздом. 

 

14.6. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством України, 

приписами цього Статуту, Положенням про Ревізійну комісію та іншими 

локальними нормативними актами Об’єднання. 
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15. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ 

ОРГАНІВ ОБ’ЄДНАННЯ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ 

 

15.1 Будь-який учасник Об’єднання, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність 

керівних органів  у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не 

позбавляє його права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в 

разі відсутності такого органу або незгоди з прийнятим за скаргою рішенням - 

безпосередньо до суду. 

 

15.2. Скарга може бути подана у випадку коли: 

15.2.1. Порушено права і законні інтереси чи свободи учасника Об’єднання; 

15.2.2. Створено перешкоди для здійснення його прав і законних інтересів чи 

свобод; 

15.2.3. Незаконно покладено на учасника Об’єднання, які-небудь обов'язки або 

його незаконно притягнуто до відповідальності. 

 

15.3. До скарги додаються документи, необхідні для розгляду скарги. 

 

15.4. Скарга, може бути подана вищому органу або посадовій особі протягом одного 

року з моменту виникнення причин зазначених у п. 15.2 Статуту. Скарги, подані з 

порушенням зазначеного терміну, не розглядаються. 

 

15.5. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений. 

 

15.6. Обов'язки органів, іншої особи, що розглядає скаргу: 

15.6.1. Об'єктивно, всебічно і вчасно розглядати скарги; 

15.6.2. Скасовувати або змінювати оскаржувані рішення; 

15.6.3. Невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, 

усувати причини та умови, які сприяли порушенням; 

15.6.4. Забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих 

у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; 

15.6.5. Письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи 

скарги і суть прийнятого рішення. 

 

16. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОБ'ЄДНАННЯ 

  

16.1. До порядку денного кожного чергового З’їзду Об’єднання обов’язково 

включається звіт Президента Об’єднання, Правління Об’єднання, Виконавчого 

директора Об’єднання та Ревізійної комісії. На вимогу Ревізійної комісії, чи не 

менше як 1/3 відокремлених підроздідів Об’єднання до порядку денного 

позачергового З’їзду Об’єднання має бути включений звіт будь-якого керівного 

органу Об’єднання.  

 

16.2. Керівники відокремлених підрозділів звітують про свою діяльність на З’їзді 

Об’єднання не рідше одного разу на рік. 

 

 

17. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК  ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА 

ІНШОГО МАЙНА ОБ’ЄДНАННЯ 

 

17.1. Об’єднання набуває права власності на кошти та інше майно, що передано їй 

членами Об’єднання, набуте Об’єднанням за рахунок вступних, членських та 

цільових внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, 
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організаціями (у т.ч. у вигляді грантів) чи набуте на інших підставах, не 

заборонених чинним законодавством України. 

 

17.2. Для здійснення статутної діяльності Об’єднання отримує кошти та інше майно з 

наступних джерел: 

17.3.1. Вступні, членські, цільові та інші внески членів Об’єднання; 

17.3.2. Кошти або інше майно, які надходять безоплатно або у вигляді 

безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань фізичних або 

юридичних осіб (у т.ч. у вигляді грантів); 

17.3.3.Пасивні доходи; 

          17.3.4. Надходження від основної діяльності Об’єднання. 

 

17.3. Об’єднання має права на кошти та інше майно, отримані у результаті 

господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових 

установ та організацій із статусом юридичної особи, заснованих нею підприємств. 

 

17.4. Право власності Об’єднання на кошти та інше майно реалізується 3’їздом 

відповідно до чинного законодавства України та у порядку, передбаченому цим 

Статутом. Окремі функції щодо господарського управління коштами та іншим 

майном Об’єднання в межах, визначених цим Статутом чи рішенням 3’їзду, 

можуть покладатися на Правління та інші органи і посадових осіб Об’єднання. 

 

17.5.  Об’єднання використовує кошти та майно, що є його власністю, виключно для 

досягнення мети діяльності та завдань Об’єднання, які визначені цим Статутом. 

 

17.6.  Об’єднання та засновані Об’єднанням підприємства, створені установи та 

організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну 

звітність, зареєструватися в органах державної податкової служби та вносити до 

бюджету обов’язкові платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним 

законодавством України. 

 

17.7. Об’єднання подає до державних контролюючих органів звіти, декларації та інші 

відомості щодо своєї діяльності у відповідності з чинним законодавством 

України. 

 

 

18. ЗДІЙСНЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТА ІНШОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ 
 

18.1. З метою виконання статутних завдань і цілей, Об’єднання може здійснювати 

необхідну господарську діяльність та іншу комерційну діяльність шляхом 

створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, 

заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України. 

 

 

19. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ 

ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОБ’ЄДНАННЯ 

 

19.1. Об’єднання може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням 

відповідного керівного органу Об’єднання. 
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19.2. Створення відокремленого підрозділу відбувається у порядку визначеним Законом  

України «Про громадські об’єднання». 

 

19.3. Відокремлені підрозділи Об’єднання не є юридичними особами. 

 

19.4. Відокремлені підрозділи діють, користуються правилами та виконують функції,  

передбачені для них Положенням, яке не повинно суперечити Статуту 

Об’єднання та чинному законодавству України і схвалюється їхніми вищими 

керівними органами та затверджується З’їздом Об’єднання. 

 

19.5. У разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу Об’єднання 

подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням 

громадського об'єднання за формою, затвердженою Міністерством юстиції 

України повідомлення про закриття відокремленого підрозділу. 

 

 

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА  

ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

  

20.1 Внесення змін та доповнень до Статуту є компетенцією З’їзду Об’єднання. 

 

20.2. Для затвердження змін та доповнень до Статуту Об’єднання необхідно 3/4 голосів 

членів Об’єднання.   

     

20.3. Проект змін та доповнень до Статуту Об’єднання готується Правлінням чи 

ініціативною групою, обраною не менш ніж 1/3 (однією третиною) членів 

Об’єднання, та надається не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до  проведення 3’їзду 

кожному члену Об’єднання для ознайомлення та внесення своїх пропозицій. 

Пропозиції щодо змісту змін та доповнень до Статуту Об’єднання приймаються 

Правлінням чи ініціативною групою та оголошуються на 3’їзді під час 

обговорення проекту змін та доповнень до Статуту Об’єднання. 

 

20.4. Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у 

встановленому законодавством порядку. 

 

20.5. Рішення про внесення змін до Статуту Об’єднання, про відчуження майна 

Об’єднання на суму п’ятдесят і більше відсотків майна організації, про 

припинення діяльності Об’єднання приймаються кваліфікованою більшістю, не 

менш, ніж 3/4 від кількості членів. 

 

 

21. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ 

  

21.1. Припинення діяльності Об’єднання може бути проведено шляхом його 

реорганізації або саморозпуску. Діяльність Об’єднання припиняється за рішенням 

З’їзду Об’єднання або за рішенням суду. 

 

21.2. Кошти та інше майно Об’єднання у випадку саморозпуску не може 

перерозподілятися між його членами і в разі саморозпуску Об’єднання його активи 

повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або 

зараховані до доходу бюджету. 
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21.3. Реорганізація Об’єднання (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) 

здійснюється за рішенням З’їзду Об’єднання, якщо за таке рішення проголосувало ¾ 

членів Об’єднання. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Об’єднання 

переходить до його правонаступників. 

 

21.4. Саморозпуск Об’єднання здійснюється за рішенням З’їзду Об’єднання або 

судових органів (у випадку виявлення в діяльності Об’єднання порушень чинного 

законодавства України). 

 

21.5. Саморозпуск Об’єднання здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

призначається З’їздом Об’єднання. 

 

 

 

 

  


