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1.ЗАГАЛЬН1ПОЛОЖЕННЯ
Ц

Громадська органiзація «Маленьке серце з мистецтвом» (дат1і -

Органiзацiя)

с громадською органiзацісю, яка об'сднус фізичних осЮ на

основiсп1Jlьност11х1Нтерес1ВдляреаJl1заЦi.1.МеТИТаЗавдаНь,передбаченихцим

Статутом.

1.2. Повне найменування органiзацi.і - Громадська органiзація
«Маленьке серце з мистецтвом»
1.3. Скорочене найменуваны -ГО «Маленьке серце з мистецтвом».

Н

Найменування

англiйською

мовою

-

Nоп-Gоvеmmепtа1

Огgапizаtiоп«smа11НеагtwithАгt».

1.5. Найменуванш росiйською мовою - Общественн" организация
«Мат1енькое сердце с искусством».
16. Організація створена та дi€ у відповідностi до Конституцi.і.

Укра1ни,ЗаКонУУкра1НИ«ПроГРОМадСьКiОб'сдНання»,1ншихзаконодавчих
актiв та цього Статуту.
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0рганізацiя

створю€ться

та

дi€

на

засадах

добровільностi,

самоврядності,вiльноговиборутериторi.і.дiяльностLрiвностіпередзаконом,
вiдсутност1

майНовогО

1НТересу

.1-1.

ЧЛен1в,

проЗОРОст1,

вiдкритостi

та

публ1чност1,законност1,вИбОРНОСТ1вИЩоГОоргаНУуправл1ння,вИбОРНост1та

пiдзвітностi вищому органу управління інших органiв управлiння (дат1і керiвнiоргани),гласностiвроботi.
1.8. Органiзацiя набувас прав юридично.і. особи з моменту державно.і.
ре€страцi.і. згiдно з чинним законодавством Укра.і.ни, мае свою печатку,
штампиiбтіанкизвласноюназвою,рахунки(втомучислiвiноземнiйвалютi)
вбанкiвськихустановах,своюсимволiку.СимволiкаОрганiзацi.і.(запотребФ

ресструстьсяувстановленомузаконодавствомпорядку.
1.9. Органiзацiйно-правова форма Органiзацi.і.: громадська органiзацiя.
1.10. Органiзацiя мас право вiд свого iменi укладати правочини,
набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та
вiдповiдачем у судi, мати у втIасностi кошти та iнше майно, вiдкривати

рахункивустановахбанкiвунацiональнiйтаiноземнiйвалютах.

2.МЕТА(Ц1Л1),ЗАВдАННЯТАНАПРЯМИд1ЯЛЬНОСТ1

оргАн1зАцп

2.1.

Головною метою (цiлями) дiяльностi Органiзацi.і. с здiйсненн:.

безкоштовно.1. псИхолОгiчно.I, соцiально.1. дОпомогИ, реабiЛiтацi.1. та адаптац11

дiтей з ознаками iнвалiдностi; провадження психологiчно.і. та соцiально.і.
роботи з батьками та законними представниками дiтей, якi знаходяться на

стацiонарномулiкуваннi;поширенняінформацi.і.проправатасвободилюдей
iз В1Л-позитивним

статусом, Особливостi

захисту .1х прав та свобод;
2

координацiянавчаннядітейзособливимиосвітнімитамедичнимипотребами,
створення умов для забезпечення реатіiзацi.і. права на освiту дiтьми, що
перебУваЮтьналiкуваНн1,ОРГан1Зац1ЯОСв1ТН1ХПРОстоРiвУмедичнихзакладаХ,

сприяння захисту та популяризація прав жінок; сприяны та популяризація
УСИНОВЛеННЯ

В

УКРа1Нi,

СПРИЯННЯ

РОЗВИТКУ

МОЛОд1

ЯК

ОСОбИСТОСТей

1

вiдповiдальнж громадян Укра.і.ни; сприяння якнайповнiшому розкриттю
культурного, емоцiйНого, розумового, СОЦ1аЛЬНОго 1 дУХОвНОГО потенЦiалу,
здiйснення та захист прав i свобод, задоволення суспiльних, зокрема
соцiатIьних, кут1ьтурних та iнших iнтересiв неповнолiтнiх осiб; поширення

досвiдуствореннявоjlонтерськогоруху;сприяннявдосконаленнюдержавних
норм та стандартів надання послуг дiтям та молоді у вiдповідності до
СвроПейськиХстаНдаРТ1в,впроВадЖеННЯСmJlьно.1д1ЯЛьностiзурядомУкра1ни

щодо вдосконалення законiв, пiдзаконних актів, норм, положень та iнших
документiв для пiдвищення якостi життя дiтей та мо]юдi; заТіучення до
благодiйнихпроектiвсоцiально-вiдповiдальногобiзнесу.
2.2. Основними завданнями Органiзацi.і. с (виходячи з особливостей
мети(цiлей))здiйсненнядiя]Iьностiвтакихнапрямах:
2.2.1. Створення умов для здiйснення безкоштовно.і. психоTіогiчно.і.,
соцiально.і.допомоги,реабiлiтацi.і.таадаптацi.і.дiтейзознакамиiнвалiдIюстi;
2.2.2. Органiзацiя освiтнiх просторiв на територi.і. закладiв охорони

здоров'ядлядiтей,щоперебуваютьналiкуваннi,зметоюствореннянат1ежних
умовдляреалiзацi.і.конституцiйногарантованогоправанаосвiту;
2.2.3. Сприяння у забезпеченнi реалiзацi.і. права на освiту дiтьми, що
перебувають на т1ікуванні у закт1адах охорони здоров'я, шляхом координаціі
процесу навчання дiтей у медичних закладах, надання консутIьтацiйних

послуг,поширеннявласногодосвiдузадоговоромсоцiатIьно.і.франшизи,тощо;
2.2.4. Надання послуг з пiдвищення квалiфiкацi.і. та/або навчання
викладачiв освiтнiх просторiв або навчаjlьних закладiв, що створенi при

закладах охорони здоров'я, д" дiтей з особливими освiтнiми та/або

медичними потребами;
2.2.5. Поширення досвiду у органiзацi.і. та функцiонуваннi ос?iтньоте
простору «Школа Супергеро.і.в» в Нацiональнiй дитячiй спецiатіізованіи
лiкарнi«ОХМАТдИТ»Мiнiстерстваохорониздоров'яУкра.і.ни;
2.2.6. Надання консут1ьтативно.і., психологiчно.і. та iншо.і. допомоги

родинамдiтейзособливимиосвiтнiмитамедичнимипотребами;
2.2.7. Надання консультативно.і., психотIогiчно.і. та iншо.і. допомоги дiтям
та жiнкам, що потерпають вiд насилля у родинi;
2.2.8. Пропаганда жiночого лiдерства, поширення iнформацi.і. про права
жiноктагарантi.і..і.хправовогозабезпечення;
2.2.9. Поширення iнформацi.I про права та свободи людей iз В1Лпозитивнимстатусом,особливостiзахисту.і.хправтасвобод;
з

2.2.10. Надання консультативно.і., психологiчно.і. та iншо.і. допомоги
матерям, що виховують самостiйно дiтей;
2.2.11. Поширення досвiду створення волонтерського руху в Укра.і.нi;
2.2.12. Спiвпраця з соцiально-вiдповiдатIьним бiзнесом з метою
залучення його до пiдтримки та розвитку дiтей з особливими медичними та

освiтнiми потребами, талановито.і. молодi;
2.2.13. Сприяння популяризацi.і. сучасного укра.і.нського мистецтва в
Укра.і.нi та в усьому свiтi;

2.2.14. Популяризацiя поваги до прав творцiв та пiдвищення рiвня

правово.і. обiзнаностi щодо особливостей механiзму правово.і. охорони прав
iнтелектуально.і. власностi;
2.2.15. Участь у розробцi та впровадженнi всеукра.і.нських, регiональних

або мiжнародних програм культурного розвитку дiтей та юнацтва;
2.2.16. Участь у мiжнародному мистецькому русi;
2.2.17. Вивчення та узагальнення вiтчизняного i закордонного досвiду

розвитку культури дiтей, юнацтва та молодi;
2.2.18. Сприяння поширенню свiтових культурних досягнень серед

молодi Укра.і.ни, сприяння практичному впровадженню розробок молодi, з
цiсю метою налагодження мiжнародно.і. спiвпрацi з вiдповiдними науковими i
навчальними закладами, органiзацiями, асоцiацiями, установами, службами
рiзних кра.і.н;

2.2.19. Сприяння забезпеченню високого рiвня культурно.і. освiти молодi;
2.2.20. Iнформацiйно-методична, органiзацiйна та матерiальна пiдтримка

культурних програм;
2.2.21. Органiзацiя i проведення науково-практичних i

навчальних
семiнарiв за участю вiтчизняних та iноземних спецiалiстiв у рiзних галузях
культури, науки i мистецтва;
2.2.22. Органiзацiя та створення науково-дослiдно.і. бази, створення
науково-методично.і. лiтератури та кiнофiльмiв для реалiзацi.і. статутно.і. мети
(цiлей);

2.2.23. Створення механiзму обмiну iнформацiею, досвiдом та
спiлкування мiж громадськими та волонтерськими органiзацiями й

об'сднаннями;
2.2.24.1дейне,

органiзацiйне та

матерiальне

пiдтримування

iнших

об'€днань громадян, допомога в .і.х створеннi;
2.2.25. Сприяння створенню умов для вiдкритого спiлкування та обмiну
досвiдом мiж учнями, студентами та фахiвцями з питань соцiального
забезпечення, iнформацiйних технологiй, культури та мистецтва тощо;
2.2.26. Сприяння розвитку мiжнародного спiвробiтництва з питань, що
входять до завдань Органiзацi.і.;
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2.2.27. Сприяння розвитку видавничо.і. справи, допомога i спiвпраця i3

засобами масово.і. iнформацi.і., виданнями, iнформацiйними агентствами та
аналiтичними центрами, кiновиробниками, для реалiзацi.і. статутно.і. мети
(цiлей).

2.3. Органiзацiя ма€ право:
2.3.1. Представляти i захищати перед третiми особами сво.і. та/або сво.і.х
учасникiв, клiентiв права й законнi iнтереси;
2.3.2. Здiйснювати збiр та розподiл благодiйно.і. допомоги мiж фiзичними
особами, якi опинилися у складних житт€вих обставинах, та потребують
фiНаНСОВО.1. ПiдТРИМКИ;

2.3.3. Вiльно поширювати iнформацiю про свою дiяльнiсть, пропагувати
свою мету (цiлi);
2.3.4. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органiв державно.і.
влади, мiсцевого самоврядування, .і.х посадових i службових осiб з

пропозицiями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами та будь-

якими iншими формами звернень;
2.3.5.Одержувати у порядку, визначеному законом, публiчну
iнформацiю, що знаходиться у володiннi суб'€ктiв владних повноважень,
iнших розпорядникiв публiчно.і. iнформацi.і.;
2.3.6.Брати

участь

в

порядку,

визначеному

законодавством,

у

розробленнi проектiв нормативно-правових актiв, що видаються органами
державно.і. влади, мiсцевого самоврядування i стосуються сфери дiяльностi
Органiзацi.і. та важливих питань державного i суспiльного життя;

2.3.7. Проводити мирнi зiбрання;
2.3.8. На добровiльних засадах засновувати органiзацi.і., в тому числi

мiжнароднi, укладати угоди про спiвробiтництво i взаемодопомогу;
2.3.9. Пiдтримувати прямi мiжнароднi контакти з органiзацiями
громадян iнших кра.і.н, укладати вiдповiднi угоди та брати участь у
мiжнародних заходах з питань дiяльностi Органiзацi.і., що не суперечать

мiжнародним зобов'язанням Укра.і.ни;
2.3 .10. Засновувати засоби масово.і. iнформацi.і.;
2.3.11. Укладати будь-якi правочини цивiльно-правового характеру,

набувати майновi та немайновi права, необхiднi для здiйснення статутних
завдань Органiзацi.і.;

2.3.12. Одержувати на умовах оренди або на будь-яких iнших умовах,

передбачених чинним законодавством, будiвлi, обладнання, транспортнi
засоби та будь-яке iнше майно, необхiдне для здiйснення статутних завдань
Органiзацi.і.;

2.3.13. Здiйснювати вiдповiдно до закону пiдпри€мницьку дiяльнiсть або

самостiйно або через створену юридичну особу вiдповiдно до чинного
законодавства Укра.і.ни для досягнення мети (цiлей) дiяльностi органi3ацi.і.;
5

2.3.14. Вiдкривати рахунки у нацiональнiй та iноземнiй валютах в

установах банкiв;
2.3.15. Розповсюджувати iнформацiю, пропагувати сво.і. цiлi та iде.і.;
публiкувати методичнi результати дiяльностi Органiзацi.і., проводити

iнформацiйно-роз'яснювальну роботу;
2.3.16. Органiзовувати та проводити лекторi.і., круглi столи, семiнари,
конференцi.і. тощо, консультацi.і. i3 залученням представникiв громадськостi,
органiв державно.і. влади та мiсцевого самоврядування, експертiв з рiзних
галузей суспiльного життя, в т,ч. мiжнародних;
2.3.17. Вступати у спiлки та iншi об'€днання, що створюються на

добровiльнiй основi i сприяють виконанню статутних завдань, в тому числi з

iноземними партнерами;
2.3.18. Обмiнюватися iнформацi€ю, досвiдом та спецiалiстами з
органiзацiями зарубiжних кра.і.н;
2.3.19. Мати вт1асну символiку (у тому чистIi комерцiйне найменування
та торговельну марку) та використовувати .і-і. у порядку, визначеному
законодавством Укра.і.ни, популяри3увати свою назву та символiку;
2.3.20. Брати участь в порядку, визначеному законодавством, у роботi
консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв, що утворюються
органами державно.і. влади, мiсцевого самоврядування для проведення
консультацiй з громадськими об'сднаннями та пiдготовки рекомендацiй з
питань, що стосуються сфери .і.х дiяльностi;
2.3.21.Створювати
та
реалiзовувати

рiзноманiтнi

проекти,

запроваджувати програми, використовувати iншi форми дiяльностi, що не
суперечать чинному законодавству;
2.3.22. Здiйснювати iншi права, не забороненi законом.

3. ПОРЯдОК НАБУТТЯ I ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАН1ЗАЦП,
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЁЁ УЧАСНИК1В
3.1. Членство в Органiзацi.і. € добровiльним.
3.2. Учасниками Органiзацi.і. можуть бути громадяни Укра.і.ни, iноземцi
та особи бе3 громадянства, якi перебувають в Укра.і.нi на законних пiдставах,
якi досягт1и 14 рокiв та пiдтримують мету (цiлi) та завдання Органiзацi.і. i
визнають цей Статут.
3.3. Учасники органiзацi.і. надiляються статусом учасника або

асоцiйованого

учасника.

Фiзичнi

особи,

можуть

стати

асоцiйованими

учасниками Органiзацi.і. у разi, коли вони не хочуть набути статусу учасника, а

також коли фiзичнi особи не повнiстю вiдповiдають всiм критерiям членства в
Органiзацi.і..

3.4.

Асоцiйованими учасниками Органiзацi.і. можуть бути дi€здатнi

фiзичнi особи, якi досягли 14 рокiв та прийнятi до складу асоцiйованих
учасникiв Органiзацi.і. в порядку, визначеному Статутом Органiзацi.і..
3.5.

Прийом учасникiв Органiзацi.і. здiйсню€ться на пiдставi .і.х заяв.

Заява кандидата в учасники Органiзацi.і. розгляда€ться Правлiнням
Органiзацi.і., яке прийма€ рiшення у вiдповiдностi зi Статутом Органiзацi.і..
3.6.

Права учасника Органiзацi.і.:

3.6.1. Обирати i бути обраним до вищого органу управлiння, керiвних
органiв Органiзацi.і., брати участь у всiх заходах, що проводяться Органiзацiсю;
3.6.2. Брати участь у роботi постiйних та тимчасових комiсiй, створених

за рiшенням уповноважених органiв Органiзацi.і.;
3.6.3. Звертатися до органiв Органiзацi.і' 3 запитами та пропозицiями з
питань, пов'язаних з дiяльнiстю Органiзацi.і., одержувати вiдповiдi;
3.6.4. Вносити пропозицi.і. щодо рiшення, дi.і., бездiяльностi вищого
органу управлiння, керiвних органiв Органi3ацi.і.;
3.6.5. Звертатися до органiв Органiзацi.і. за допомогою у захистi сво.і.х
прав та законних iнтересiв;
3.6.6. Iншi права, якi не суперечать чинному законодавству, цьому
статуту.

3.7.

Права асоцiйованого учасника Органiзацi.і.:

3.7.1. Брати участь у всiх заходах, що проводяться Органiзацi€ю;

3.7.2. Звертатися до органiв Органiзацi.і. 3 запитами та пропозицiями з
питань, пов'язаних з дiяльнiстю Органiзацi.і., одержувати вiдповiдi;
3.7.3. Вносити пропозицi.і. щодо рiшення, дi.і., бездiяльностi вищого
органу управлiння, керiвних органiв Органiзацi.і.;
3.7.4. Звертатися до органiв Органiзацi.і. за допомогою у захистi сво.і.х
прав та законних iнтересiв;
3.7.5. Iншi права, якi не суперечать чинному законодавству, цьому
статуту.

3.8. Учасники Органiзацi.і. зобов'язанi:
3.8.1. дотримуватись положень Статуту Органiзацi.і.;

3.8.2. Виконувати рiшення вищого органу управлiння, керiвних органiв
Органiзацi.і.;

3.8.3. Сво€часно сплачувати вступнi та членськi внески у розмiрах та в

строки, що встановлюються Правлiнням Органiзацi.і.;
3.8.4. Сприяти здiйсненню завдань Органiзацi.і.;
3.8.5. Брати участь у заходах, що проводяться Органiзацi€ю;

3.8.6. Вчиняти iншi дi.і., вчинення яких випливае з норм чинного
законодавства, положень цього Статуту;
3.8,7. Сприяти поширенню позитивного iмiджу Органiзацi.і.;

3.8.8.Утримуватись вiд вчинення дiй, якi суперечать чинному
законодавству, цьому Статуту.
3.9. Членство в Органiзацi.і. припиня€ться у випадках:
З.9.1. Виходу iз учасникiв Органiзацi.і. за власним бажанням;
3.9.2. Виключення за порушення Конституцi.і. Укра.і.ни та чинного

законодавства Укра.і.ни, що доведено у судовому порядку;
3 .9.3. Формування негативного iмiджу Органiзацi.і.;
3.9.4. Виключення за рiшенням Правлiння Органiзацi.і. за:

-

порушеннянормморалiтаетики;
порушення положень цього Статуту;

-

систематичне

(два

або

бiльше

разiв)

невиконання

рiшень

Правлiння Органiзацi.і. або особистих доручень Голови Органiзацi.і.;
неучасть у засiданнях, неефективного членства або якщо учасник
втратив зв'язок iз Органiзацiсю без поважних причин чи за систематичну
несплату членських внескiв.

для припинення членства потрiбно набрати двi третини голосiв чjlенiв
Правлiння, що присутнi на засiданнi.

4. ОРГАНИ УПРАВЛ1ННЯ ОРГАН1ЗАЦП
4.1.

Органами управлiння Органiзацi.і. с: Загальнi Збори учасникiв

Органiзацi.і.

(вищий

орган

управлiння),

Правлiння

Органiзацi.і.,

Голова

Органiзацi.і., Ревiзiйна комiсiя Органiзацi.і' (керiвнi органи).
4.2. Загальнi Збори учасникiв Органiзацi.і. (далi також - Загальнi Збори,

Збори) с вищим органом управлiння Органiзацi.і., який вправi приймати
рiшення з будь-яких питань .і-і. дiяльностi, в тому числi i з тих, що переданi
Загальними Зборами до компетенцi.і. Правлiння Органiзацi.і. i Головi
Органiзацi.і..

4.3.

У Загальних Зборах беруть участь учасники Органiзацi.і.. Кожен

учасник Органiзацi.і. ма€ один голос на Загальних Зборах. Збори вважаються

повноважними, якщо на них присутнi не менше половини учасникiв
Органiзацi.і..

4.4.

Черговi

Загальнi

Збори скликаються Правлiнням

Органiзацi.і.

щорiчно. Загальнi Збори розглядають питання, винесенi на .і.х розгляд
Правлiнням Органiзацi.і., Головою Органiзацi.і., а також учасниками Органiзацi.і..
4.5. Позачерговi Загальнi Збори скликаються за наявностi обставин, що
зачiпають сутт€вi iнтереси Органiзацi.і., Правлiнням Органiзацi.і. чи Головою
Органiзацi.і., а також в iнших випадках, передбачених даним Статутом,
законодавством Укра.і.ни, у тому числi шляхом використання засобiв зв'язку.
4.6. Не менш як одна десята частина учасникiв Органiзацi.і. мають
право iнiцiювати перед Правлiнням Органiзацi.і. скликання позачергових
Загальних Зборiв. Якщо вимога учасникiв Органiзацi.і. про скликання
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Загальних Зборiв не виконана, цi учасники мають право самi скликати
Загальнi Збори.

4.7. до виключно.і. компетенцi.і. Загальних Зборiв належить вирiшення
наступних питань :
4.7.1. Визначення
основних
напрямiв
дiяльностi
Органiзацi.і.,
затвердження .і-і. планiв та звiтiв про .і.х виконання.
4.7.2. Внесення i затвердження змiн та доповнень до установчих
документiв Органiзацi.і..
4.7.3. Затвердження зразкiв печаток, штампiв, емблеми, логотипу та
iнших зразкiв реквiзитiв Органiзацi.і..

4.7.4. Прийняття рiшення про припинення Органiзацi.і..
4.7.5. Призначення лiквiдацiйно.і. комiсi.і. (лiквiдатора), затвердження
лiквiдацiйного балансу.

4.7.6. Обрання та вiдкликання Голови Органiзацi.і., Голови Правлiння або
окремих членiв Правлiння Органiзацi.і. та Ревiзiйно.і. комiсi-і- Органiзацi.і..
4.7.7. Визначення порядку та способiв реалiзацi.і. Органiзацi€ю права

власностi та здiйснення контролю за його реалiзацi€ю.
4.7.8.Прийняття рiшення про утворення та припинення дiяльностi
вiдокремлених пiдроздiлiв Органiзацi.і..
4.8. Рiшення Загальних Зборiв вважасться прийнятим, якщо за нього
проголосували не менш як двi третiх присутнiх на Загальних Зборах учасникiв
Органiзацi.і.. З питань, передбачених п. 4.7.2., п. 4.7.4., п. 4.7.6. цього Статуту,

рiшення Загальних Зборiв вважаеться прийнятим, якщо за нього
проголосували не менш як три четвертих присутнiх на Загальних Зборах
учасникiв Органiзацi.і.. Також трьома четвертими голосiв присутнiх на
Загальних 3борах учасникiв Органiзацi.і. приймаються рiшення щодо
вiдчуження майна Органiзацi.і. на суму, що становить п'ятдесят i бiльше
вiдсоткiв вiд вартостi усього майна Органiзацi.і..
4.9. Загальнi Збори приймають «Рiшення». Рiшення, прийнятi

Загальними Зборами з дотриманням вимог чинного законодавства Укра.і.ни,
положень даного Статуту, внутрiшнiх документiв Органiзацi.і., обов'язковi для
всiх iнших органiв та членiв Органiзацi.і..
4.10. ГОлову€ на засiданнях Загальних Зборiв особа з числа учасникiв
Органiзацi.і., обрана Загальними Зборами Головою Зборiв. Хiд Загальних
Зборiв протоколюсться. Протоколи засiдань Загальних Зборiв ведуться
Секретарем Загальних Зборiв, пiдписуються Головою i Секретарем Загальних
зборiв.
4.11. Правлiння Органiзацi.і. (далi також - Правлiння) € керiвним

органом Органiзацi.і., який викону€ функцi.і. з управлiння поточною
органiзацiйною дiяльнiстю Органiзацi.і. в перiод мiж Загальними Зборами.

Термiн повноважень чинного складу Правлiння встановлю€ться до моменту
обрання Правлiння у новому складi.
4.12. Правлiння пiдзвiтне Загальним Зборам i органiзову€ виконання .і.х

рiшень. Правлiння дi€ вiд iменi Органiзацi.і. в межах, передбачених даним
Статутом, внутрiшнiми документами та чинним законодавством Укра.і.ни.
4.13. Головою Правлiння с Голова Органiзацi.і..
4.14. Структура Правлiння, його склад та адмiнiстративнi функцi.і.

кожного нового члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правлiння €
пiдзвiтними Загальним Зборам i несуть вiдповiдаjlьнiсть перед ними за
дiяльнiсть Органiзацi.і. та належне виконання сво.і.х посадових обов'язкiв.
4.15. до компетенцi.і. Правлiння належить:

4.15.1. Прийняття рiшення про включення та виключення учасникiв
органiзацi.і.;

4.15.2. Органiзацiя виконання рiшень Загальних Зборiв;
4.15.3, Скликання Загальних Зборiв та формування .і.х порядку денного,

пiдготовка матерiалiв з питань порядку денного, попереднiй розгляд всiх
питань, шо належать до компетенцi.і. Зборiв, та пiдготовка проектiв рiшень з
цих питань до Зборiв, у тому числi шляхом використання засобiв зв'язку;
4.15.4. Пiдготовка та подання рекомендацiй Загальним Зборам щодо
визначення основних напрямiв дiяльностi Органiзацi.і., затвердження планiв i
звiтiв про .і.х виконання, iнших пропозицiй з питань дiяльностi Органiзацi.і.;
4.15.5.

Затвердження поточних планiв дiяльностi Органiзацi.і. та заходiв,

необхiдних для .і.х виконання;
4.15.6. Здiйснення окремих функцiй щодо управлiння майном за
рiшенням Загальних Зборiв;
4.15.7. Вирiшення iнших питань, крiм тих, що належать до виключно.і.
компетенцi.і. Загальних Зборiв;
4.16. Голову€ на засiданнях Правлiння Голова Органiзацi.і.;

4.17. Усi питання, що належать до компетенцi.і. Правлiння, вирiшуються
колегiально на засiданнях Правлiння. Правлiння проводить черговi i
позачерговi засiдання. Черговi засiданнi скликаються Головою Органiзацi.і..

Про час, мiсце та порядок денний засiдання члени Правлiння повiдомляються
за сiм календарних днiв. Позачерговi засiдання скликаються на вимогу
третини членiв Правлiння або Головою Органiзацi.і. за нагально.і. потреби, у
тому числi шляхом використання засобiв зв'язку.
4.18. Кожен член Правлiння може виступати з iнiцiативою про
прийняття рiшень iз будь-яких питань, що належать до компетенцi.і. Правлiння;
4.19. Рiшення Правлiння вважаеться прийнятим, якщо за нього
проголосувала бiльшiсть присутнiх членiв Правлiння;
4.20. Голова Органiзацi.і. здiйснюе оперативне управлiння справами,

майном та коштами Органiзацi.і. в межах, встановлених даним Статутом.
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Загальними Зборами i в межах свое.і. компетенцi.і. i повноважень забезпечу€
виконання .і.х рiшень;
4.21. Голова Органiзацi.і. признача€ться та звiльня€ться Загальними

Зборами i € пiдзвiтним Загальним Зборам та Правлiнню Органiзацi.і., а також
вправi вносити на розгляд Загшьних Зборiв та Правлiння Органiзацi.і.
пропозицi.і. з будь-яких питань дiяльностi Органiзацi.і.. Термiн повноважень
чинного Голови Органiзацi.і. встановлю€ться до моменту обрання нового
Голови Органiзацi.і..
4.22. Голова Органiзацi.і.:
4.22.1.дiе вiд iменi Органiзацi.і. без довiреностi та уповноважений

представляти Органiзацiю у .і-і. стосунках з iншими особами. При цьому
ЗагатIьнi Збори можуть визначати та замiнювати осiб, уповноважених
представляти Органiзацiю у .і-і. стосунках з iншими особами поряд з Головою
Органiзацi.і..

4.22.2. Вида€ накази, розпорядження, iншi документи у межах сво€.і.
компетенцi.і..

4.22.3. Органiзовуе

документообiг,

дiловодство,

ведення

бухгалтерського облiку та звiтностi Органiзацi.і.,

4.22.4. Здiйснюс прийняття, переведення на iншу роботу, вiдсторонення
вiд не.і. та звiльнення працiвникiв Органiзацi.і., застосовус до них заходи
заохочення та стягнення, затверджу€ посадовi обов'язки працiвникiв
Органiзацi.і..

4.22.5.Встановлюс форми, системи i розмiри оплати працi та
премiювання працiвникiв Органiзацi.і., якi не € .і-і. членами, в межах кошторису
витрат на утримання адмiнiстративного персоналу.
4.22.6. Виступа€ розпорядником коштiв та iншого майна Органiзацi.і.,
зчиня€ вiд iменi Органiзацi.і. правочини, видас довiреностi на право вчинення
дiй та представництва вiд iменi Органiзацi.і..
4.22.7. Органi3oву€ пiдготовку засiдань Правлiння.
4.22.8. Вирiшу€ iншi питання дiяльностi Органiзацi.і. вiдповiдно до мети
(цiлей) i основних завдань .і-і. дiяльностi, вiднесенi до його компетенцi.і.

внутрiшнiми документами Органiзацi.і. та даним Статутом, прийма€ з цих
питань будь-якi iншi рiшення та/або виконус будь-якi iншi дi.і., крiм тих, що
належать до компетенцi.і. iнших органiв управлiння Органiзацi.і..
4.23.

Ревiзiйна

комiсiя

Органiзацi.і.

(далi

-

Ревiзiйна

комiсiя)

€

контролюючим керiвним органом Органiзацi.і., обирасться Загальними
Зборами у складi трьох осiб. Термiн повноважень чинного складу Ревiзiйно.і.
комiсi.і. встановлю€ться до моменту обрання Ревiзiйно.і. комiсi.і. у новому складi.
4.23.1. Ревiзiйна комiсiя здiйснюс нагляд за додержанням мети (цiлей)

Органiзацi.і., управлiнням майном Органiзацi.і..
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4.23.2. Ревiзiйна комiсiя контролю€ фiнансово-господарську діяльність

Правлiння, стан i облiк майна, що с на балансi Органiзацi.і. та утворених нею
юридичних осiб;
4.23.3. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрки фiнансово-господарсько.і.

дiяльностiОрганiзацi.і.тама€правоперевiркиутворенихнеююридичнихосiб.
4.23.4. Якщо в ходi перевiрки виявленi порушення в дiяльностi
Органiзацi.і. або утворених нею юридичних осiб, Ревiзiйна комiсiя зобов'язана
доповiсти про цi порушення на Загальних Зборах або ма€ право бути
iнiцiатором скликання позачергових Зборiв.
4.23.5. Члени Ревiзiйно.і. комiсi.і. не можуть входити до Правлiння
Органiзацi.і., aTIe можуть брати участь у засiданнях Правлiння з правом
дорадчого голосу.
4.23.6. Засiдання Ревiзiйно.і. комiсi.і. скликаються Головою Ревiзiйно.і.

комiсi.і. за необхiдностi i € чинними за умови присутностi на них не менше
половини членiв Ревiзiйно.і. комiсi.і..
4.23.7. Рiшення Ревiзiйно.і. комiсi.і. набирае чинностi у випадку, якщо за
нього проголосувала бiльшiсть присутнiх на засiданнi членiв Ревiзiйно.і.
комiсi.і., у тому числi шляхом використання засобiв зв'язку.
4.24. Голова Ревiзiйно.і. комiсi.і. обирасться Загальними зборами. Термiн

повноважень чинного Голови Ревiзiйно.і. комiсi.і. встановлюсться до моменту
обрання нового Голови Ревiзiйно.і. комiсi.і..
4.24.1. Голова Ревiзiйно.і. комiсi.і. здiйсню€ керiвництво Ревiзiйною

комiсiею та забезпечу€ виконання рiшень Зборiв та рiшень Ревiзiйно.і. комiсi.і..

5.ПОРЯдОКЗВ1ТУВАННЯКЕР1ВНИХОРГАН1ВПЕРЕдЧЛЕНАМИ

оргАн1зАцн

5.1.

Керiвнi

Органи Органiзацi.і. звiтують за свою роботу перед

Загальними Зборами на чергових Загальних Зборах. Позачергове звiтування
здiйсню€ться на вимогу не менш як однiе.і. третини учасникiв органiзацi.і..

6. ПОРЯдоК ОСКАРЖЕННЯ Р1ШЕНЬ, д1й, БЕЗд1ЯЛЬНОСТ1

кЕр1вних оргАн1в тА розгляду скАрг
6.1.

Рiшення, дi.і., бездiяльнiсть керiвних органiв Органiзацi.і. можуть

бути оскарженi учасником (учасниками) Органiзацi.і.. Скарги на рiшення, дi.і.,
бездiяльнiсть Голови Органiзацi.і. можуть бути поданi до Правлiння Органiзацi.і.
або винесенi на розгляд Загальних Зборiв. У разi незгоди iз рiшенням

Правлiння Органiзацi.і. щодо скарги, або з iншими рiшеннями, дiями,
бездiяльнiстю Правлiння учасник (учасники) Органiзацi.і. можуть оскаржити .і.х
до Загальних Зборiв.
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7. М1ЖНАРОдНА СП1ВПРАЦЯ
7.1. Органiзацiя у вiдповiдностi зi сво.і.ми статутними завданнями ма€
право на здiйснення мiжнародних зв'язкiв та дiяльностi у порядку,

передбаченому цим Статутом, чинним законодавством Укра.і.ни.
7.2.

Мiжнародна дiяльнiсть Органiзацi.і. здiйсню€ться шляхом участi у

мiжнародних проектах, роботi мiжнародних органiзацiй, а також в iнших

формах, що не суперечать законодавству Укра.і.ни, нормам i принципам
мiжнародного права.
7.3.

При здiйсненнi мiжнародно.і. дiяльностi Органiзацiя користуеться

повним обсягом прав i обов'язкiв юридично.і. особи.
7.4.

Органiзацiя:

7.4.1. Органiзову€ обмiн делегацiями, органiзову€ за участю iноземних
партнерiв турнiри, змагання, конференцi.і., виставки, ярмарки, вiдряджас сво.і.х
представникiв для участi у вiдповiдних заходах за межами Укра.і.ни;
7.4.2. Проводить спiльно з iноземними органiзацiями дослiдження у
вiдповiдностi з напрямами свос.і. дiяльностi, публiку€ .і.х результати ;
7.4.3. Реалiзу€ iншi спiльнi про1рами та проекти за участю iноземних

партнерiв

та

мiжнародних

органiзацiй,

що

не

суперечать

чинному

законодавству Укра.і.ни.

8. В1доКРЕМЛЕН1 П1дРОЗд1ЛИ ОРГАН1ЗАЦП
8.1. Органiзацiя може мати вiдокремленi пiдроздiли у формi фiтIiй або
представництв, якi створюються та припиняються за рiшенням Загальних
зборiв.

8.2. Вiдокремленi пiдроздiли Органiзацi.і. створюються та здiйснюють
свою дiяльнiсть на основи Статуту Органiзацi.і. та затвердженого Загальними

зборами Положення. Положення про вiдокремлений пiдроздiл Органiзацi.і.
повинно мiстити iнформацiю про найменування вiдокремленого пiдроздiлу,
назву керiвних органiв та перелiк повноважень керiвних органiв.
8.3. Фiлi€ю € вiдокремлений пiдроздiл Органiзацi.і., що розташований
поза .і-і. мiсцезнаходженням та здiйснюс всi або частину .і-і. функцiй.
8.4. Представництвом € вiдокремлений пiдроздiл Органiзацi.і., що

розташований поза .і-і. мiсцезнаходженням та здiйсню€ представництво i захист
•і-і. iнтересiв.

8.5.

Вiдокремленi пiдроздi]Iи Органiзацi.і. не с юридичними особами. За

для реалiзацi.і. статутних цiIIей та за рiшенням Голови органiзацi.і., .і.м може

передаватися у користування майно, що належить на правi власностi
Органiзацi.і..

8.6.

Керiвники вiдокремлених пiдроздiлiв обираються на Загальних

Зборах. Термiн повноважень чинного Керiвника вiдокремленого пiдроздiлу
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встановлю€ться до моменту обрання нового Керiвника вiдокремленого
пiдроздiлу.

9. дЖЕРЕЛА НАдХОдЖЕННЯ I ПОРЯдоК ВИКОРИСТАННЯ

кошт1в тА 1ншого мАйнА оргАн1зАцП
9.1.

Органiзацiя може мати у власностi кошти та iнше майно,

необхiдне для здiйснення .і-і. статутно.і. дiяльностi.

9.2. Органiзацiя набува€ права власностi на кошти та iнше майно,
передане .і.й членами Органiзацi.і. або державою, набуте вiд вступних та
членських внескiв, пожертвуване громадянами, пiдпри€мствами, установами
та органiзацiями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок
власних коштiв чи набуте на iнших пiдставах, не заборонених законом.
9.3. Майно Органiзацi.і. складасться з коштiв або майна, якi надходять
безоплатно або у виглядi безповоротно.і. фiнансово.і. допомоги чи добровiльних
пожертвувань, в тому числi внескiв учасникiв Органiзацi.і., набуте з iнших

джерел, не заборонених законом.
9.4.

доходи (прибутки) Органiзацi.і. використовуються виключно для

фiнансування видаткiв на утримання Органiзацi.і., реалiзацi.і. мети (цiлей,
завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених цим Статутом.
9.5. Забороня€ться розподiляти отриманi Органiзацiсю доходи
(прибутки) або .і.х частину серед .і-і. засновникiв, учасникiв Органiзацi.і., .і-і.

працiвникiв (крiм оплати .і.х працi, нарахування €диного соцiального внеску),
членiв органiв управлiння Органiзацi.і. та iнших пов'язаних з ними осiб.
9.6. Органiзацiя ма€ право мати спонсорiв, якi можуть робити
добровiльнi пожертвування на користь Органiзацi.і. в грошовiй або iншiй
формi.
9.7.

Органiзацiя несе вiдповiдатIьнiсть за сво.і.ми зобов'язаннями усiм

належним .і.й на правi власностi майном, Учасники Органiзацi.і. не несуть
вiдповiдальностi за зобов'язаннями Органiзацi.і..
9.8. Органiзацiя зобов'язана вести оперативний та бухгалтерський
облiк, статистичну звiтнiсть, заре€струватись в податкових органах та вносити

до бюджету податки i платежi у порядку i розмiрах,
законодавством.
9.9.

передбачених

державний контроль за дiяльнiстю Органiзацi.і. здiйсню€ться

державними органами у порядку, передбаченому законодавством Укра.і.ни.
9.10. У разi

(злиття,

при€днання,

припинення Органiзацi.і. (в результатi .і-і. реорганiзацi.і.

подiлу,

перетворення)

або

лiквiдацi.і.)

.і-і.

активи

передаються однiй або кiльком неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду
або зараховуються до доходу бюджету.
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10.ПОРЯдОКВНЕСЕННЯЗМ1НТАдОПОВНЕНЬдОСТАТУТУ
1ШПорядоквнесеннязмінтадоповненьдоСтатутувизначаетьсяцим
СтатутомтачиннимзаконодавствомУкраi.ни.
102ЗмiнитадоповненнядоцьогоСтатутузатверджуютьсярiшенням
Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як три четвертих
присутнiхнанихучасникiвОрганiзацii..

"Органiзацiяповiдомля€прозмiнидоСтатутуОрганiзаці.і.,зміниу
складiвищогооргакууправління,керiвнихорганiвОрганізацiі.,змінуособи
(осіб), уповно1заженоі (уповноважених) представляти Організацію, зміну
місцезнаходJь.енш Органiзацii. компетентні органи в порядку i у строк,
передбаченiч1Iнн"законодавствомУкраi.ни.

11.ПРИПИНЕННЯд1ЯЛЬНОСТ1ОРГАН1ЗАЦ11.
П 1 Прнпинення діяльностi Органiзаціі. здiйсню€ться шляхом
саморозп}ск+ або реорганiзацii, або за рішенням суду про заборону
(примr:олвнЁ_Fюзп>-с;)ОЬ===;::=::.
11.2. Пршш]ення дiяльностi

Орган1заціі. відбувасться

в

порядку,

визначеномучиннні1законодавствомУкра.і.ни.

Ш Органi- _\1ае право у будь-який час прийняти рішення про
припиненнясво€.і.дiяльнсютi.
11.4. Рjшены про са.\юрозпуск ОрганIзацjі прийма€ться Загальними
Зборами, якщо за це проголосуваjlи не менш як три четвертих члені.в
Організацц присутн1х на Зборж Загальні Збори створюють лікв1даційну

КплОо_=.±_:="(еПнРнИяЗНп==ав=дТаЬцЁ====ЁЁмР?.Ё:)п.паdЁО=п=^Ноъ=aЗлб=.О=СпТ==вРп=нЮнТ=-===сднаffЁЁ:;и
повноваженнялiквjдацiйноікомiсіідляпроведенняприпиненняОрганiзацiіяк
юридичноi. особи, а також приймають рiшення IIIn7тп т}іJTJ^-'--+ ---- `..чіVЮ Г1IJJСННЯ ЩОдО ВИКОРИСТаННЯ
іншогомайнаОрганiзаціIпiсля1-і.припиненнявiдповіднодоСтатw
lНIJInТ`г` мат-гг,^ і`_ _
.
.

коштiв та
П.5. Реорганізацiя Органiзацiі здійсню€ться за рiшенням
Зборjв, якщо за це проголосуваjlи не менш як три четвертих
Загальних
Органjзацii.,прис.\'тнiхнаЗборах.
учасникiв

1ШПравовiнас.тjдкиприпиненнядiяльностi
_г_---`````[`п,\ }
відповiднодочинногозаконодавстваУкраi
izJIТП Пп тIт,т,т,___
Органi зацi i. визначають ся
.'щ
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