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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ» (далі 

– Організація) є громадським об'єднанням, утвореним та зареєстрованим в порядку, 

визначеному Законом України «Про громадські об‘єднання», Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» іншими нормативно-правовими актами та є непідприємницьким товариством, 

основною метою якого не є одержання прибутку, засновниками якого є фізичні особи. 

1.2. Організація створюється на невизначений термін, має та поширює свою діяльність на 

територію України.  

1.3. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, може від власного 

імені набувати майнові та особисті немайнові права, мати відокремлене майно і 

самостійний баланс, печатку зі своєю назвою, штампи, символіку та інші реквізити, зразки 

яких затверджено вищим керівним органом і зареєстровано у встановленому порядку, 

відкривати банківські рахунки відповідно до  чинного законодавства України. 

1.4. Повна назва Організації:  

 Українською мовою:  

  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ». 

Російською мовою:  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ    

ПРЕССЫ».  

  Англійською мовою:  

  NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «REGIONAL PRESS DEVELOPMENT     

    INSTITUTE». 

1.5. Скорочена назва громадської організації: 

    Українською мовою: ГО «ІРРП». 

    Російською мовою: ОО «ИРРП». 

    Англійською мовою: NGO «RPDI». 

1.6.  Офіційною мовою організації є українська мова, робочими мовами  ̶  українська, 

російська та англійська мови. Відповідно до статутних завдань робочою мовою може 

бути визнана інша іноземна мова. Діловодство організації здійснюється у відповідності з 

вимогами чинного законодавства України. 

 Місцезнаходження Організації: Україна, 04112, м. Київ, вулиця Руданського, 4-6, кв.262. 

 

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

2.1. Метою Організації є захист та розвиток свободи вираження поглядів, вільної та 

незалежної преси та засобів масової інформації, основних принципів демократії, 

соціальних, економічних та культурних інтересів громадян, реалізація освітньої, 

культурної та просвітньої діяльності задля сприяння встановленню демократичного 

громадянського суспільства в Україні.  

2.2. Для досягнення своєї мети, передбаченої пунктом 2.1. цього Статуту,  у встановленому 

законом порядку Організація реалізує наступні завдання: 

- сприяння розвитку незалежних, економічно самостійних, засобів масової інформації в 

Україні; 

- сприяння розвитку та підтримці свободи слова в усіх проявах, але без порушення 

особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб; 

- організація доступу до публічної інформації з метою забезпечення прозорості та 

відкритості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування; 
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- сприяння об'єктивному висвітленню в засобах масової інформації суспільно значимих тем 

тощо; 

- збір, аналіз та поширення інформації про факти порушення законодавства у сфері прав і 

свобод засобів масової інформації, свободи слова, прав людини; 

- сприяння захисту прав людини в Україні; 

- сприяння підвищення медіа грамотності громадян України; 

- сприяння розвитку представницької та прямої демократії на національному і місцевому 

рівнях; 

- сприяння європейської та євроатлантичної інтеграції України; 

- підтримка процесів децентралізації в Україні; 

- надання інформаційної та публічної підтримки громадянам і місцевим громадам щодо їх 

прав і свобод; 

- підтримка та розвиток ЗМІ місцевих громад; 

- відкриття будь-яких ЗМІ у т.ч. і інтернет порталів з метою поширення громадської і 

суспільної думки. 

2.3. Напрямами діяльності Організації є: 

2.3.1. організація та проведення різноманітних навчальних, тренінгових, освітніх, 

консультаційних, інформаційних, міжнародних сервісів для засобів масової інформації 

(далі – ЗМІ) в Україні та спеціалістів у цій галузі у встановленому чинним 

законодавством України порядку; 

2.3.2. організація та проведення різноманітних навчальних, тренінгових, освітніх, 

консультаційних, інформаційних програм з медіа грамотності для громадян;  

2.3.3. виробництво та розповсюдження аудіовізуального, друкованого та/або інтернет 

контенту на суспільно важливі теми; 

2.3.4. ініціювання та проведення у встановленому чинним законодавством порядку 

різноманітних інноваційних сервісів (конкурси, фестивалі, обмінні програми, 

інтернатури, тренінги), метою яких є підвищення професійних якостей українських та 

іноземних журналістів, незалежно від приналежності ЗМІ до певної форми власності; 

2.3.5. організація та підтримка у встановленому чинним законодавством порядку постійно 

діючих сервісів (портали, форуми, конференції, відкриті простори, інтернет-сайти, 

програми стажувань за кордоном та в Україні), метою яких є обмін інформацією та 

запровадження найкращого досвіду ефективної роботи; 

2.3.6. залучення у встановленому чинним законодавством порядку відповідних спеціалістів 

інших країн для організації і проведення постійно діючих програм та сервісів 

організації з метою втілення найкращих моделей роботи ЗМІ; 

2.3.7. виявлення, збирання та поширення суспільно важливої інформації у межах 

забезпечення прав громадян на доступ до інформації;   

2.3.8. надання безоплатних усних та письмових консультації представникам ЗМІ та 

незалежним журналістам; 

2.3.9. представництво інтересів журналістів на безоплатній основі, зокрема, в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування України, Європейському суді з 

прав людини та інших міжнародних організаціях у сфері захисту прав людини; 

2.3.10. розповсюдження у встановленому чинним законодавством порядку інформації про 

діяльність організації, сприяння та допомога у встановленому чинним законодавством 

порядку членам та партнерам організації у налагодженні контактів з організаціями в 

Україні та за кордоном, зокрема – підтримка та організація їх участі у міжнародних 

освітніх об’єднаннях та заходах для розвитку ЗМІ; 

2.3.11. сприяння у встановленому чинним законодавством порядку розвитку регіональних та 

незалежних ЗМІ, включно з розвитком інформаційної інфраструктури; 

2.3.12.  сприяння розвитку регіональних та незалежних ЗМІ;  

2.3.13. участь у законотворчій діяльності,  
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2.3.14. участь в удосконаленні законодавства України, шляхом підготовки проектів 

нормативних актів на базі досліджень, які проводить Організація, їх громадського 

обговорення, організації здійснення науково-правових висновків та  відповідних 

експертиз з наступним поданням на розгляд профільним парламентським комітетам чи 

окремим народним депутатам, Уряду чи Президенту України; 

2.3.15. проведення національного і регіонального моніторингу медіа та представлення 

результатів громадськості;  

2.3.16. проведення аналітичних досліджень у сфері демократії та належного врядування із 

застосуванням якісних методів соціологічних досліджень; 

2.3.17. організація обговорень, створення комунікаційних майданчиків. 

 

2.4. Для досягнення своєї мети (цілей) Організація в установленому порядку має 

право: 

2.4.1. здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для вирішення 

статутних завдань Організації; 

2.4.2. самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності 

відповідно до Статуту; 

2.4.3. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові 

права; 

2.4.4. надавати гранти (субгранти) іншим неприбутковим організаціям, а також реалізовувати 

свою мету (цілі) шляхом укладення на добровільних засадах угод про співробітництво 

та/або взаємодопомогу з іншими громадськими організаціями та об’єднаннями; 

2.4.5. проводити заходи, пов’язані з реалізацією основних завдань Громадської організації, 

запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації, як українські, 

так і закордонні; 

2.4.6. засновувати підприємства, госпрозрахункові організації, засоби масової інформації з 

метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних 

завдань і цілей Громадської організації, займатися видавничою діяльністю без мети 

одержання прибутку; 

2.4.7. організовувати та брати участь у проведенні семінарів, лекцій, конференцій, науково - 

практичних занять, інших подібних заходів з широкого кола питань, відповідно до 

статутних завдань, без мети одержання прибутку; 

2.4.8. обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними 

організаціями в Україні та за кордоном; 

2.4.9. збирати, узагальнювати і вивчати, поширювати передовий світовий досвід у сфері 

статутних завдань; 

2.4.10. підтримувати ідейно, організаційно або в інший незаборонений законодавством спосіб 

інші об’єднання громадян, принципи, мета діяльності та завдання яких відповідають 

меті та завданням Організації, та надавати допомогу в їх створенні; 

2.4.11. обмінюватися інформацією та досвідом фахівців з відповідними організаціями в 

Україні та за кордоном; 

2.4.12. популяризувати свою назву, символіку та іншу атрибутику, розповсюджувати 

інформацію про діяльність та позицію Організації, пропагувати мету, принципи та 

завдання Організації, в тому числі через засоби масової інформації; 

2.4.13. вносити пропозиції до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій; 

2.4.14. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; 

2.4.15. брати участь у встановленому чинним законодавством порядку в організації і 

фінансуванні спільних програм і проектів, що направлені на реалізацію цілей і завдань 

Організації, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими 

підприємствами, організаціями та установами; 
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2.4.16. сприяти у встановленому чинним законодавством порядку організації збору 

добровільних пожертвувань і внесків фізичних та юридичних осіб, іноземних держав, 

донорів та міжнародних організацій; отримувати міжнародну технічну допомогу та 

гранти; 

2.4.17. сприяти розвитку професійної освіти, взаємодіючи з відповідними освітніми органами; 

2.4.18. сприяти створенню фундацій, фондів і стипендій для підтримки ініціатив та діяльності 

у сфері ЗМІ; 

2.4.19. виконання інших завдань, направлених на реалізацію мети діяльності Організації, що 

не суперечать чинному законодавству України про діяльність об’єднань громадян. 

 

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА 

ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ 

 

3.1. Членство в Організації є добровільним.  
3.2. Членами Організації можуть бути дієздатні громадяни України, іноземні громадяни та особи без 

громадянства, які досягли 18 років, та не визнані судом недієздатними та які визнають Статут 

Організації, виявили згоду виконувати його вимоги, прагнуть досягнення мети Організації. 
3.3. Прийом членів до Організації здійснюється  Правлінням Організації за заявою фізичної 

особи. 

3.4. Умовою прийняття в члени Організації є підтримка мети та статутних завдань діяльності 

Організації.  

3.5. Всі члени Організації мають рівні права у вирішенні питань, що пов’язані з діяльністю 

Організації, у порядку передбаченому цим Статутом, незалежно від їх статусу, 

майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.  

3.6. Будь-який член Організації має право вийти з Організації.  

3.7. У випадку виходу члена з Організації майно або кошти, внесені ним для організації 

діяльності Організації, в тому числі у вигляді внесків, йому не повертаються. 

3.8. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів Організації  мати вільний доступ до 

інформації про  її діяльність, у тому числі про прийняті Організацією рішення та 

здійснені заходи, а також обов'язок Організації забезпечувати такий доступ. 

3.9. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени Організації не мають права на 

частку майна Організації та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно 

(активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами 

(учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена 

(учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та 

відрахувань на соціальні заходи). 

3.10. Член Організації, стосовно якого не спростовано документально підтверджених свідчень 

про те, що він не виконує або неналежним чином виконує вимоги та положення цього 

Статуту, або перешкоджає своїми діями досягненню мети Організації, або втратив 

зв’язки з Організацією, та в інших випадках, може бути виключений з Організації за 

рішенням Правління Членів Організації. Рішення про виключення може бути оскаржене, 

згідно чинного законодавства.  

3.11. Члени  Організації мають право: 

- брати участь у статутній діяльності Організації, в порядку передбаченому цим 

Статутом; 

- обирати та бути обраними до керівних органів Організації; 

- брати участь в управлінні Організацією в порядку, передбаченому цим Статутом; 

- брати участь в обговоренні основних напрямків діяльності органів Організації; 

- користуватися у встановленому порядку майном Організації; 

- вносити заяви та пропозиції на розгляд Загальних Зборів Організації та інших 

органів Організації; 

- брати участь в заходах та програмах, що реалізуються Організацією; 
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- публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих органах Організації, за 

погодженням з Правлінням Організації; 

- використовувати символіку Організації з дозволу Правління Організації; 

- вийти із складу Організації в порядку та на умовах, визначених цим Статутом; 

- користуватись іншими правами, передбаченими цим Статутом. 

3.12. Члени Організації зобов’язані: 

- дотримуватись Статуту Організації та виконувати його вимоги; 

- виконувати зобов'язання, прийняті Організацією відповідно до укладених нею угод; 

- виконувати рішення керівних органів Організації; 

- забезпечувати, відповідно до умов цього Статуту, повне за обсягом та своєчасне за 

строком виконання прийнятих на себе обов’язків; 

- не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації; 

- брати участь у роботі, спрямованій на досягнення мети та реалізацію завдань 

Організації; 

- здійснювати посильний внесок у діяльність та розвиток Організації в порядку, 

передбаченому цим Статутом, а також надавати допомогу Організації; 

- брати участь у роботі органів, комісій та комітетів Організації, за рішенням 

Правління Організації; 

- подавати необхідну для досягнення статутних цілей інформацію у випадку, якщо це 

не суперечить чинному законодавству України; 

- дотримуватися вимог органів управління Організації щодо порядку та умов 

використання інформації, не розголошувати конфіденційну інформацію про 

діяльність організації.  

3.13. Добровільне припинення членства відбувається у разі подання письмової заяви членом 

Організації. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не 

потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена на 

будь-яких виборних посадах у Організації. 

3.14. Примусове припинення членства може відбутися на підставі рішення Правління 

Організації в разі:  

- грубого або систематичного порушення положень Статуту Організації; 

- вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації; 

- вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду 

Організації; 

- незгоди брати участь у роботі органів, комісій та комітетів Організації, за рішенням 

Загальних Зборів членів Організації; 

- неучасті у голосуванні в органах управління діяльності Організації протягом року.  

 

 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА, ВИЩОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТА 

ІНШИХ ОРГАНІВ 

 

4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори членів Організації, які 

вирішують усі основні питання діяльності Організації. 

4.2. Кожний член Організації має один голос на Загальних зборах Організації. 

4.3. Загальні збори Організації збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік.  

4.4. Чергові Загальні збори Організації скликаються Правлінням Організації, яке на своєму 

засідання затверджує час, місце та порядок денний Загальних зборів Організації та 

повідомляє членам Організації не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх проведення в 

порядку, визначеному Правлінням.  

4.5. Позачергові Загальні збори Організації скликаються Правлінням Організації або на 

вимогу більшості членів Організації. Правління затверджує час, місце та порядок денний 
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позачергових Загальних зборів та повідомляє членам Організації в порядку, визначеним 

Правлінням.  

4.6. Загальні збори Організації є повноважними за умови присутності 2/3 членів Організації. 

4.7. Голосування присутніх відбувається прямим способом (особисто) або через 

уповноважених представників. Голосування членів Загальних Зборів Організації 

(представників), які з поважних причин не можуть безпосередньо приймати участь у 

засіданні Загальних Зборів, можливе також з застосуванням технічних засобів зв'язку 

(телефонна лінія, електронна пошта, Інтернет - конференція та інше), якщо більшість 

членів (представників) не заперечують проти цього. 

4.8. Загальні збори приймають рішення простою більшістю голосів членів або їх 

представників, які беруть участь у голосуванні. Рішення про внесення змін до статуту, 

саморозпуск чи реорганізацію приймається 3/4 голосів членів, які беруть участь у 

голосуванні. 

4.9. Загальні збори Організації очолює Голова Загальних Зборів, який обирається учасниками 

Загальних зборів Організації.  

4.10. До виключної компетенції Загальних Зборів Організації відносяться: 

- затвердження плану стратегічного розвитку Організації;  

- затвердження змін і доповнень до Статуту;  

- визначення чисельного та обрання персонального складу Правління; 

- обрання Голови Правління; 

- визначення чисельного складу та обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Організації; 

- затвердження річних бюджетів Організації; 

- визначення принципів формування та використання майна Організації; 

- розпорядження майном Організації, делегування окремих повноважень іншим органам або 

особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу); 

- затвердження звітів та доповідей Правління та Ревізійної комісії (Ревізора); 

- ухвалення рішень про створення підприємств, організацій, установ для здійснення 

статутної діяльності Організації; 

- ухвалення та прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених 

підрозділів, філій, представництв, відділень та інших структурних осередків Організації, 

затвердження Положення про них та обрання керівника відокремленого підрозділу; 

- прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію; 

4.11. Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписується Головою 

Загальних зборів та секретарем. 

4.12. Правління Організації є постійно діючим органом управління Організації в період між 

Загальними зборами Організації. 

4.13. Правління Організації обирається на три роки. Кількісний та персональний склад 

Правління визначається Загальними зборами Організації.  

4.14. Членів Правління  можуть переобирати на таких підставах:  

- добровільна відмова члена Правління від займаної посади; 

- неучасть у засіданнях Правління впродовж одного року; 

- грубе або систематичне порушення вимог Статуту.  

4.15. Правління ухвалює рішення щодо діяльності Організації, крім тих, що належать до 

виключних повноважень Загальних Зборів Організації. 

4.16. До компетенції Правління належить вирішення таких питань:  

- затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Організації; 

- ухвалення рішення про входження Організації до складу інших об'єднань громадян, вступу 

в спілки, асоціацій тощо; 

- визначення порядку діяльності органів управління й інших питань, пов'язаних з діяльністю 

Організації; 
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- ухвалення рішень про створення робочих органів, комісій або комітетів Організації, 

визначення їх складу та компетенції; 

- забезпечувати виконання рішень Загальних зборів; 

- скликання чергових та позачергових засідань Загальних Зборів, затвердження часу, місця 

та порядку денного чергових та позачергових Загальних зборів; 

- визначення порядку повідомлення членів Організації про скликання чергових та 

позачергових Загальних зборів Організації; 

- підготовка проектів положень, рішень Загальних Зборів, інших документів; 

- визначення основних напрямків залучення та використання майна Організації в період між 

Загальними зборами; 

- призначає Виконавчого директора Організації; 

- затвердження штатного розкладу Організації;  

- затвердження умов та порядку оплати праці працівникам згідно штатного розкладу; 

- організація загального обліку членів Організації; 

- затвердження розмірів, порядку та строків сплати членських внесків, а також інших 

відрахувань на користь Організації; 

- затвердження зразків печаток, штампів, бланків та іншої символіки Організації; 

- здійснення господарського управління майном та коштами Організації;  

- розробка та подання проектів програм на затвердження Загальних Зборів; 

- ухвалення внутрішніх регулятивних актів з питань, що віднесені до компетенції Правління, 

а також тих, які йому делеговано; 

- інші питання, які не належать до компетенції Загальних Зборів Організації. 

4.17. Засідання Правління відбуваються не рідше одного разу на шість місяців. Чергові 

засідання скликаються Головою Правління. Позачергові засідання Правління 

відбуваються за ініціативи Голови Правління або двох членів Правління. Правління 

може також бути скликаним протягом трьох робочих днів у разі подання клопотання від 

Ревізійної комісії (Ревізора). 

4.18. Засідання Правління правомочне, коли в ньому беруть участь більшість членів 

Правління. 

4.19. Рішення на засіданні Правління ухвалюються простою більшістю голосів. У випадку 

рівного розподілу голосів під час голосування, вирішальним є голос Голови Правління. 

У разі необхідності рішення Правління можуть прийматися із застосуванням сучасних 

технічних засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, інтернет-засоби та ін.).  

4.20. Правління очолює Голова Правління, який обирається Загальними Зборами Організації 

терміном на три роки і керує роботою Правління. Повноваження Голови Правління 

тривають до моменту обрання нового Голови Правління. 

4.21. Підставами для переобрання Голови Правління є:  

- закінчення терміну повноважень Голови Правління; 

- добровільна відмова Голови Правління від обіймання посади; 

- грубе та систематичне порушення Головою Правління вимог Статуту Організації.  

Рішення про переобрання Голови Правління ухвалюють Загальні Збори Організації на 

підставах, що вказані у цьому пункті. 

4.22. Голова Правління: 

- організовує роботу та керує діяльністю Правління;  

- скликає засідання Правління; 

- головує на засіданнях Правління та підписує його рішення; 

- організовує підготовку проектів рішень Правління; 

- організовує підготовку проекту структури та штатного розкладу Організації, форм та 

розмірів оплати праці штатних працівників Організації та подання їх на затвердження 

Правлінню Організації; 
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- здійснює інші повноваження, визначені законом та цим статутом; 

4.23. Голова правління Організації має право без довіреності вести переговори від імені 

Організації, представляти інтереси Організації в органах державної влади та управління, 

в громадських організаціях, перед фізичними та юридичними особами незалежно від 

форм власності. 

4.24. Голова та члени Правління Організації виконують свої повноваження та функції на 

громадських засадах. 

4.25. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків, можуть бути відшкодовані за 

рахунок коштів Організації за рішенням Правління Організації. 

4.26. Керівництво поточною діяльністю Організації та забезпечення її фінансово-

господарської діяльності здійснюється Виконавчим директором Організації у 

відповідності до законодавства, Статуту та рішень керівних органів Організації. 

4.27. Виконавчий директор Організації призначається строком на три роки за рішенням Правління 

Організації та є підзвітним Правлінню Організації. 
4.28. Виконавчий директор Організації представляє Організацію без довіреності в органах 

державної влади та управління, в громадських організаціях, перед фізичними та 

юридичними особами незалежно від форми власності з питань, віднесених до його 

компетенції. 

4.29. Виконавчий директор Організації може бути присутнім на засіданнях Правління без 

права ухвального голосу. 

4.30. Виконавчому директору Організації належить право першого розпорядчого підпису на 

усіх фінансових документах, відкриття та закриття рахунків у банках та інших 

фінансово-кредитних установах, право укладання договорів, угод, контрактів від імені 

Організації. 

4.31. У разі тимчасової відсутності Виконавчого директора його обов’язки виконує заступник 

виконавчого директора, призначений наказом виконавчого директора Організації. Для 

представництва Організації перед третіми особами, заступнику виконавчого директора, 

надається відповідна довіреність.  

4.32. До компетенції Виконавчого директора Організації належить: 

- здійснення поточного керівництва діяльністю Організації, оперативного управління 

майном та коштами Організації; 

- організація поточної діяльності Організації з виконання її статутних завдань та реалізації 

планів та програм Організації; 

- практичне виконання рішень Загальних зборів та Правління Організації; 

- підготовка річних планів, звітів, проектів кошторису, порядку витрачання коштів; 

- організація ведення Реєстру членів Організації; 

- видання  обов’язкових для виконання наказів та розпоряджень, видання довіреностей; 

- має право підпису фінансових документів Організації, кошторисів доходів і видатків, 

звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв інших документів до 

суду та інших державних установ та органів; 

- забезпечення виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації; 

- призначення на посади та звільнення з посад працівників Організації, застосування до них 

заходів заохочення та накладання стягнень; 

- інші повноваження, що витікають зі Статуту або делеговані Директору. 

4.33. Підставами для звільнення Виконавчого директора є:  

- закінчення терміну повноважень Виконавчого директора; 

- добровільна відмова Виконавчого директора від обіймання посади; 

- грубе та систематичне порушення Виконавчим директором вимог Статуту Організації.  

- порушення трудового законодавства. 

Рішення про звільнення Виконавчого директора ухвалює Правління Організації на 

підставах, що вказані у цьому пункті. 
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4.34. Ревізійна комісія (Ревізор) є контрольним органом Організації, що має консультативні і 

контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання 

активів Організації. 

4.35. Кількісний та персональний склад Ревізійної комісії затверджується Загальними зборами 

Організації терміном на три роки. Якщо кількісний склад Ревізійної комісії – одна особа, 

то повноваження Ревізійної комісії виконує Ревізор Організації. Члени інших керівних 

органів і працівники Організації не можуть бути членами Ревізійної комісії. 

4.36. Засідання Ревізійної комісії скликається її головою два рази на рік, а також протягом 10 

діб на письмовий запит Правління. 

4.37. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної 

комісії. 

4.38. Ревізійна комісія (Ревізор) має повноваження: 

- вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації; 

- складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Організації до 

затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших 

звітів керівних органів; 

- складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Організації; 

- проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання 

активів Організації, залучати незалежних експертів до вказаних перевірок. 
4.39. Члени Ревізійної комісії Організації виконують свої повноваження та функції на 

громадських засадах. 

4.40. Вся інформація здобута та викладена Ревізійною комісією є конфіденційною 

інформацією та призначається для внутрішнього користування членами Організації і не 

може бути передана третім особам та/або контролюючим органам без погодження 

Загальних зборів членів Організації. 

 

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ) 

 

5.1. Керівні органи Організації зобов'язанні періодично звітувати перед членами Організації 

на Загальних зборах з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та 

здійснення статутних завдань Організації. 

5.2. Керівні органи Організації мають забезпечити для членів Організації вільний доступ до 

інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні 

завдання. 

 

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ 

ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ. 

 

6.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена 

Організації, Голови Правління, Правління, Ревізійної комісії (Ревізора) або Загальних 

зборів Організації шляхом подання письмової скарги, а саме: 

6.1.1. На дії, бездіяльність або рішення члена Організації - первинна скарга подається до 

Голови Правління, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, 

бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів 

розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її 

розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до 

Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із 

обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, 

бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - 
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повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов'язані розглянути 

скаргу на черговому/ позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена 

Організації, який скаржиться, а також члена Організації, дії, бездіяльність або рішення 

якого оскаржується. 

6.1.2. На дії, бездіяльність або рішення Голови Правління - первинна скарга подається до 

Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із 

обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Правління, 

дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги 

Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути 

скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, 

який скаржиться, а також Голови Правління, дії, бездіяльність або рішення якого 

оскаржується. 

6.1.3. На дії, бездіяльність або рішення члена Правління - первинна скарга подається до 

Голови Правління, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із 

обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління, 

дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою 

Правління – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути 

скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, 

який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого 

оскаржується. 

6.1.4. На дії, бездіяльність або рішення Ревізійної комісії (Ревізора) - первинна скарга 

подається до Голови Правління, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 

робочих днів, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також 

члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення 

скарги Головою Правління – повторна скарга подається до Загальних зборів, які 

зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із 

обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління, дії, 

бездіяльність або рішення якого оскаржується. 

6.1.5. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів організації - до суду, відповідно до 

чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень. 

6.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для 

скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої 

скарги. 

 

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА 

 

7.1. Організація може бути власником рухомого і нерухомого майна, коштів, нематеріальних 

активів та іншого майна, придбаного на законних підставах.  

7.2. Організація має право здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у її власності, 

будь-які правочини, що не суперечать законодавству України, та цьому Статуту.  

7.3. Організація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів відповідно до закону. 

7.4. Кошти і майно Організації не можуть розподілятися між членами Організації. 

7.5. Джерелами формування майна і коштів Організації є:  

- майно і грошові кошти, передані Організації Засновниками та членами; 

- внески членів Організації; 

- добровільні внески і пожертвування громадян, та юридичних осіб, у тому числі в 

іноземній валюті; 

- цільові спонсорські внески; 
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- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги; 

- гранти; 

- кошти або майно, які надходять у вигляді добровільних пожертв членів Організації, 

громадян і юридичних осіб України, іноземних держав, міждержавних та міжнародних 

організацій; 

-  кошти або майно, які отримані у вигляді гуманітарної допомоги, одержаної відповідно 

до чинного законодавства України; 

- кошти, отримані від надання майна в оренду; 

- кошти, отримані від пасивних доходів (відсотки банку, дивідендів, залишок коштів від 

операцій з продажу валюти, роялті, операцій купівлі-продажу корпоративних прав та 

цінних паперів та ін.); 

- кошти від проведення тренінгів, семінарів, лекцій. 

7.6. Доходи Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання 

Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 

установчими документами. 

7.7. Всі отримані Організацією доходи (прибутки) або їх частини заборонено розподіляти 

серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних 

з ними осіб. 

7.8. У випадку отримання цільових надходжень від спонсорів або доброчинців Організації 

звітує за використані кошти перед ними у спосіб ними запропонований. 

7.9. У випадку отримання фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів, Організація зобов'язана подавати та оприлюднювати звіти 

про цільове використання цих коштів відповідно до закону. 

 

 

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

 

8.1. Члени Організації можуть вести спільну діяльність шляхом об'єднання у відокремлені 

підрозділи, які створюються членами Організації за територіальним принципом за 

місцем проживання не менш, ніж двома членами Організації. 

8.2. Відокремлені підрозділи керуються у своїй діяльності Статутом Організації. 

8.3. Відокремлені підрозділи Організації не мають статусу юридичної особи. 

8.4. Відокремлені підрозділи Організації можуть діяти на підставі положення, яке 

затверджується рішенням Загальних зборів Організації. 

8.5. Керівництво відокремленим підрозділом здійснює керівник, який призначається 

рішенням Загальних зборів Організації і діє на підставі положення про відокремлений 

структурний підрозділ, або на підставі довіреності. 

8.6. Рішення про припинення діяльності відокремленого структурного підрозділу 

приймається за рішенням Загальних зборів Організації. 

8.7. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його майно переходить до 

Організації. 

 

9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНСОВА ЗВІТНІСТЬ, АУДИТ. 

 

9.1. Організація веде бухгалтерський облік відповідно до обраної концептуальної основи 

бухгалтерського обліку. 
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9.2. У терміни, передбачені законодавством, Організація готує фінансову звітність із 

зазначенням детального аналізу доходів і витрат та подає до всіх контролюючих органів 

у визначені строки. 

9.3. Організація дотримується законодавства України у сфері оподаткування. 

9.4. Організація має право на отримання пільг з оподаткування. 

9.5. За рішенням Загальних зборів членів Організації один раз на три роки проводиться 

незалежний аудит. 

9.6. Виконавчий директор Організації забезпечує зберігання не менше п'яти років усіх 

необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, і 

представлення інформації компетентним державним органам на відповідний запит, а 

також в інших випадках, передбачених законодавством. 

9.7. Затверджена рішення Загальних зборів членів Організацій річна фінансова звітність 

оприлюднюється на WEB сторінці у мережі Інтернет. 

 

10. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

10.1. Організація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) 

організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі 

міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у 

здійсненні заходів, з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

10.2. Всі кошти та/або доходи, отримані Організацією від Міжнародної діяльності 

направляються на витрати статутної діяльності Організації. 

 

 

11. СИМВОЛІКА ОРГАНІЗАЦІЇ 

11.1. Організація може використовувати, зареєстровану в установленому порядку, символіку. 

11.2. Організація використовує символіку інших громадських об'єднань  у т.ч. міжнародних 

тільки за згодою таких об’єднань  та для цілей, пов'язаних з діяльністю Організації. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

12.1. Єдиним статутним документом Організації є її Статут.  

12.2. Зміни до Статуту вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції. Нова редакція 

Статуту приймається на Загальних  зборах  членів організації не менш ніж 3/4 (двома 

третинами) голосів присутніх.  

12.3. Затверджена Загальними зборами членів Організації нова редакція Статуту підписується 

Головою Правління. 
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13. ПОРЯДОК ПРИЙННЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО 

РЕОРГАНІЗАЦІЇ. ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО КОШТІВ ТА 

МАЙНА. 

13.1. Діяльність Організації припиняється шляхом саморозпуску (ліквідації) або 

реорганізації. 

13.2. Рішення про саморозпуск чи реорганізацію приймається Загальними зборами членів 

організації не менше як 3/4 голосів присутніх. 

13.3. Рішенням Загальних зборів членів організації визначається порядок реорганізації, 

перелік правонаступників, порядок передачі майна. Організація може бути 

реорганізована лише в іншу громадську організацію.   

13.4. Рішенням  Загальних зборів членів організації призначається Ліквідатор чи 

Ліквідаційна комісія при саморозпуску.   

13.5. У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви 

передаються правонаступнику.  

13.6. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 

перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям 

відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. 

13.7. Ліквідація вважається завершеною, а Організація саморозпущенною (ліквідованою) від 

моменту виключення Організації з Єдиного державного реєстру. 

13.8. Цей Статут набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами 

Організації та відповідної легалізації (державної реєстрації).  

   

 

  


