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1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «Форум українських журналістів» у Волинській 
області (далі Організація) є некомерційною, позапартійною, неприбутковою, неурядовою 
громадською організацією.

1.2. Організація діє на принципах Закону України "Про громадські об'днання".
1.3. Організація створена та здійснює свою діяльність у відповідності до 

Конституції України, чинного законодавства України і цього Статуту.
1.4. Найменування Організації:
1.4.1. Повне найменування Організації українською мовою: Громадська 

організація «Форум українських журналістів» у Волинській області.
1.4.2. Скорочене найменування українською мовою: ГО «ФУЖ» у Волинській

області.
1.4.3. Повне найменування Організації російською мовою: Общественная 

организация «Форум украинских журналистов» в Вольїнской областе.
1.4.4. Скорочене найменування російською мовою: 0 0  «ФУЖ» в РЗольїнской

области.
1.4.5. Повне найменування Організації англійською мовою: РаЬІік Ог§апізаІіоп 

«Рогит Икгаіпіап іоигпаїізіз» іп Уоіуп ге£Іоп.
1.4.6. Скорочене найменування англійською мовою: РО «РШ» іп Уоіуп гещоп.
1.4.7. Юридична адреса Організації: Україна, 43025, м. Луцьк, вул. Лесі Українки.

буд. 11.
1.5. Юридичний статус Організації:
1.5.1. Організація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації згідно з 

чинним законодавством України.
1.5.2. Організація є неприбутковою і її діяльність не спрямована на отримання 

прибутку.
2. Мета та завдання.

2.2. Мета:
2.2.1. через громадську діяльність, спрямовану на об'єднання на добровільних 

засадах журналістів, громадян, які працюють у засобах масової інформації (ЗМ1). 
трудяться чи навчаються в освітніх закладах, здійснювати діяльність для задоволення та 
захисту своїх законних соціальних, творчих, духовних та інших спільних інтересів, обміну 
досвідом і підвищення професійного рівня;

2.3. Завдання Організації:
2.3.1. сприяти здійсненню інформаційної, аналітичної, дослідницької, екологічної, 

оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності членів 
Організації;

2.3.2. здійснення суспільної діяльності, спрямованої на підтримку демократичних 
процесів, вивчення проблем суспільних інституцій;

2.3.3. обмін досвідом журналістів із різних країн світу, необхідного для їхньої 
професійної діяльності;

2.3.4. сприяння розвитку незалежної преси, впровадження соціально-економічних 
і демократичних реформ у засобах масової інформації;

2.3.5. сприяння забезпеченню високого рівня підготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців зі зв’язків із громадськістю у навчальних закладах України;

2.3.6. сприяння розвитку зв’язків Організації з міжнародними та національними 
професійними організаціями у галузі ЗМІ;

2.3.7. створення ділового механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування 
членів Організації;

2.3.8. сприяння професійній діяльності журналістів шляхом проведення засідань 
Організації на актуальні теми сьогодення, зустрічей з відомими політиками, 
економістами, бізнесменами, вченими;



2.3.9. сприяння проведенню форумів, науково-практичних конференцій і тренінгів 
з метою підвищення професійного рівня журналістів, прес-секретарів, їх правової освіти, 
обміну досвідом;

2.3.10. сприяння організації конференцій, прес-конференцій і прес-турів з 
актуальних для суспільства проблем, а також сприяння проведенню інформаційних шоу, 
презентацій нових видань, фотовиставок тощо;

2.3.11. організація семінарів, обмінів журналістів з колегами з інших країн та 
стажувань за кордоном, сприяння професійній підготовці молодих журналістів, студентів;

2.3.12. співробітництво з громадськими, благодійними, неприбутковими 
організаціями і установами, благодійними фондами з метою вивчення та впровадження їх 
досвіду роботи;

2.3.13. представлення інтересів членів Організації в органах державної влади, 
управління та місцевого самоврядування;

2.3.14. сприяти проведенню міжнародних форумів, конференцій, симпозіумів з 
метою поширення позитивного іміджу України за кордоном; видання літератури, 
періодичних друкованих засобів масової інформації, створення теле- і радіопрограм на цю 
тему;

2.3.15. сприяння підвищенню авторитету журналістів та значимості засобів 
масової інформації (ЗМІ) в суспільстві;

2.4. Для досягнення своїх цілей та виконання статутних завдань Організація у 
встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і 
немайнові права;

2.4.2. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх 
членів (учасників) у державних та громадських органах;

2.4.3. брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, 
мітинги, демонстрації тощо);

2.4.4. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання 
громадян, надавати допомогу в їх створенні;

2.4.5. створювати установи та організації;
2.4.6. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
2.4.7. вносити пропозиції до органів влади і управління;
2.4.8. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
2.4.9. засновувати засоби масової інформації;
2.4.10. делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів 

з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що утворюються при 
органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

2.4.11. проводити моніторинг з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків;

2.4.12. засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
2.4.13. користуватися іншими правами, передбаченими законами України.
2.5. Для виконання статутних завдань Організація здійснює таку діяльність:
2.5.1. бере участь у сприянні здійсненню заходів, які сприяють поглибленню на 

території області співпраці Україна - ЄС, Україна - ООН, пропагують та інформують 
населення про європейську та світову інтеграцію Волинської області як складової частини 
України;

2.5.2. здійснює підтримку та бере участь у здійсненні державних і недержавних 
програм і проектів, спрямованих на соціально-економічне і демократичне реформування 
суспільства;

3. Умови і порядок прийому в члени Організації і вибуття з неї.

3.1. Членство в Організації є індивідуальним. Членство в організації не фіксується;



3.2. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, особи без 
громадянства, іноземні громадяни, які досягли 18 років, визнають Статут Організації. 
Прийом здійснюється за заявами, рішення про це приймається Правлінням.

3.3. За рішенням Правління окремим особам, які особисто зробили вагомий внесок 
у розвиток та діяльність Організації, держави та суспільства загалом, присвоюється звання 
Почесного члена Організації. Положення про Почесного члена затверджує Правління 
Організації.

3.4. Члени Організації мають право:
3.4.1. брати участь в управлінні справами Організації та у всіх заходах Організації;
3.4.2. подавати на розгляд органів управління Організації пропозиції про розгляд 

питань, що стосуються діяльності Організації, брати участь у їхньому обговоренні та 
реалізації;

3.4.3. обирати та бути обраними до органів управління Організації; 
вільного виходу з Організації.

3.5. Члени Організації зобов'язані:
3.5.1. дотримуватися положень цього Статуту;
3.5.2. виконувати рішення органів управління Організації;
3.5.3. сприяти виконанню завдань, передбачених у цьому Статуті;
3.5.4. своєчасно виконувати свої фінансові, майнові та інші зобов'язання перед 

Організацією;
3.5.5. сплачувати членські внески.
3.6. Порядок вибуття з Організації:
3.6.1. Член Організації має право написати заяву про добровільне вибуття з 

Організації. Рішення про це приймається правлінням;
3.6.2. Правління може виключити члена Організації з її складу у разі невиконання 

статутних вимог, систематичного ігнорування рішень органів управління Організації.

4.Організаційна структура та управління організацією.

4.1. Статутними органами управління Організації є:
4.1.1. Загальні збори Організації;
4.1.2. Правління Організації;
4.1.3. Голова Правління Організації;
4.1.4. Ревізійна комісія.
4.2. Загальні збори Організації (далі - Загальні збори) є вищим керівним органом 

управління Організації. Загальні збори не рідше одного разу на рік скликає Голова 
Правління Організації (далі - Голова Правління) або більшість членів Правління 
Організації (далі - Правління) в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. 
Загальні збори вважаються правомочними у разі присутності на них не менш як половини 
членів Організації. Рішення Загальних зборів ухвалюються шляхом відкритого 
голосування простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів, а з 
питань змін та доповнень до Статуту - від загальної кількості членів. Рішення Загальних 
зборів ухвалюються у формі протоколу, який підписує Голова Правління та секретар 
Загальних зборів.

4.3. Позачергові Загальні збори скликаються за ініціативою:
4.3.1. Голови Правління у разі неможливості прийняття рішення Правлінням;
4.3.2. більшості членів Правління;
4.3.3. на позачергових Загальних зборах розглядаються лише ті питання, для 

вирішення яких вони скликаються і проекти рішень з яких надіслані всім членам 
Організації не пізніше як за два тижні до Загальних зборів.

4.4. До компетенції Загальних зборів відноситься:
4.4.1. затвердження Статуту, змін і доповнень до нього;



4.4.2. обрання терміном на 5 років та відкликання голови Правління, членів 
Правління і Ревізійної комісії;

4.4.3. затвердження пріоритетних напрямів діяльності Організації;
4.4.4. заслуховування, обговорення та затвердження звіту Правління та Ревізійної

комісії;
4.4.5. розпорядження майном організації;
4.4.6. прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Організації.
4.5. Правління є постійно діючим органом Організації, який колегіально здійснює 

загальне керівництво всією поточною діяльністю та контроль за функціонуванням 
Організації на період між засіданнями Загальних зборів, які проводяться не рідше одного 
разу на рік.

4.6. До складу Правління входять: Голова Правління, Заступник Голови Правління 
та член Правління. Члени Правління здійснюють свою діяльність, якщо інше не 
передбачене рішенням Правління, на громадських засадах, без оформлення трудових 
договорів і без суміщення посад з основним місцем роботи.

4.7. До виключної компетенції Правління відноситься:
4.7.1. виконання рішень Загальних зборів, що відносяться до їх компетенції;
4.7.2. загальне керівництво діяльністю Організації;
4.7.3. розгляд та затвердження річного бюджету Організації та порядку його 

використання;
4.7.4. затвердження балансів, планів, звітів та інших документів;
4.7.5. затвердження зразків печатки, штампів та іншої атрибутики Організації;
4.7.6. заслуховування, обговорювання та затвердження звітів Голови Правління;
4.7.7. внесення на затвердження Загальних зборів змін та доповнень до Статуту;
4.7.8. вирішення інших питань, пов'язаних із статутною діяльністю Організації.
4.8. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на півроку або 

позачергово за ініціативою Голови Правління або більшості членів Правління.
4.9. Правління ухвалює рішення шляхом відкритого голосування простою 

більшістю голосів присутніх, включаючи Голову Правління. Рішення є правомочні за 
умови участі не менше двох членів Правління;

4.10. На засіданнях Правління головує Голова Правління або за його відсутності 
Заступник Голови Правління. Рішення Правління підписує головуючий на засіданні та 
секретар засідання, який обирається із присутніх членів Правління.

4.11. Питання до порядку денного засідання Правління може вносити кожний його
член.

4.12. Голова Правління має такі права та обов'язки:
4.12.1. очолює Правління, скликає Загальні збори. Правління та головує на його 

засіданнях;
4.12.2. здійснює організаційне забезпечення та оперативне керівництво діяльністю 

Організації, забезпечує практичне виконання рішень Загальних зборів і Правління, 
організовує поточну діяльність Організації та несе відповідальність за наслідки її 
діяльності;

4.12.3. без довіреності діє від імені Організації;
4.12.4. представляє Організацію у відносинах з органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями в 
Україні і за її межами (у разі необхідності за його дорученням ці функції виконує інша 
особа);

4.12.5. представляє на розгляд Правління питання про форми та обсяги 
матеріального і фінансового забезпечення проектів та програм, що здійснює чи підтримує 
Організація;

4.12.6. укладає договори від імені Організації відповідно до мети, завдань та видів 
його діяльності;



4.12.7. затверджує штатний розклад Організації, призначає та звільняє штатний 
персонал, накладає дисциплінарні стягнення, визначає умови оплати праці, відпусток та 
матеріального заохочення у межах кошторису витрат, самостійно визначає форми 
організації праці, вибір шляхів здійснення проектів та програм відповідно до мети та 
завдань Організації;

4.12.8. видає накази і розпорядження, обов'язкові до виконання усіма робітниками 
Організації;

4.12.9. видає довіреності, відкриває в банках України розрахунковий та інші 
рахунки, в т.ч. валютні;

4.12.10. розпоряджається в межах своїх повноважень майном Організації:
4.12.11. є матеріально відповідальною особою;
4.12.12. готує звіти Загальним зборам та Правлінню;
4.12.13. здійснює іншу діяльність, яка слідує з цього Статуту, не суперечить 

законодавству України і яка не відноситься до компетенції Загальних зборів.
4.13. В разі відсутності Голови Правління його обов'язки виконує Заступник 

Голови Правління.
4.14. Контрольні функції Ревізійної комісії, яка має дорадчий голос.
4.14.1. здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Організації;
4.14.2. здійснення перевірки відповідності діяльності Організації Статутним 

вимогам;
4.14.3. інформування Загальних зборів і Правління про наслідки своєї роботи та 

внесення рекомендацій щодо виправлення недоліків.
4.15. Членом Ревізійної комісії не може бути Голова Правління, Заступник Голови 

Правління чи члени Правління.
4.16. Ревізійна комісія складається з трьох чоловік. Голова Ревізійної комісії 

обирається з членів Ревізійної комісії терміном на 5 років.
4.17. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується Статутом Об'єднання та 

чинним законодавством України.

5. Порядок звітування керівних органів Організації

5.1. Правління Організації зобов’язане періодично звітувати перед його членами з 
питань, пов’язаних з реалізацією покладених на неї повноважень та здійснення статутних 
завдань Організації. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає 
оприлюдненню протягом ЗО днів з дня озвучування.

5.2. Усі керівні органи Організації мають у ЗО денний терміни надавати відповіді 
письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних 
органів та реалізації статутних завдань.

5.3. Правління Організації має забезпечити для його членів вільний доступ до 
інформації про його 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 або його члена, або члена Загальних зборів 
шляхом подання письмової скарги, а саме:

6.1.1. - на дії, бездіяльність або рішення члена Організації, члена Загальних 
зборів -  первинна скарга подається до Голови, 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 -  
повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов’язані розглянути 
скаргу на черговому, або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена 
Організації, який скаржиться, а також члена Організації, дії, бездіяльність або рішення 
якого оскаржується;

6.1.2. - надії, бездіяльність або рішення Голови первинна скарга подається до 
Правління Організації, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із 
обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови, 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, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

6.1.3. - надії, бездіяльність або рішення Правління, члена Правління, члена 
Загальних зборів -  первинна скарга подається до Голови, який зобов’язаний розглянути 
скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який 
скаржиться, а також члена Правління, члена Загальних зборів, бездіяльність або рішення 
якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою -  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, 
члена Загальних зборів, дії чи бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7. Майно та кошти організації. Господарська діяльність

7.1. Майно Організації утворюється з:
7.1.1. надходжень від вступних та членських внесків;
7.1.2. коштів та майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги;
7.1.1.3. добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб;
7.1.1.4. надходжень у результаті здійснення господарської діяльності підприємств 

та інших організацій, які заснувала Організація;
7.1.5. інших доходів, не заборонених чинним законодавством України.
7.2. Для забезпечення своєї статутної діяльності Організація може мати на праві 

власності будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, грошові кошти, інше майно. 
Право власності Організації реалізує вищий статутний орган управління Організації в 
порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.

7.3. Кошти та майно Організації використовуються лише для виконання статутних 
завдань Організації, забезпечення його діяльності, а також не підлягають розподілу між їх 
засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для 
вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її 
посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

7.4.Організація може мати своїх штатних працівників для організаційної, 
технічної та іншої поточної роботи, з якими укладаються трудові договори (контракти).
На штатних працівників Організації поширюється законодавство про працю, соціальне 
забезпечення та соціальне страхування.

7.5. Організація та створювані нею підприємства, установи, організації зобов'язані 
вести податковий, бухгалтерський та статистичний облік та звітність, зареєструватись в



органах державної податкової служби та органах загальнообов'язкового державного 
соціального страхування, платити обов'язкові платежі та страхові внески в порядку та 
розмірах, передбачених законами України.

7.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй 
майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за 
зобов'язаннями Організації.

8. Міжнародна співпраця

8.1. Організація у відповідності зі своїми статутними завданнями, має право на 
здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, 
чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у 
міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не 
суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним 
обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

9. Відокремлені підрозділи Громадської Організації

9.1. Організація може мати відокремленні підрозділи, які не є юридичними 
особами.

9.2. Рішення по створенню відокремлених підрозділів приймаються Правлінням. 
Правління призначає керівників відокремлених підрозділів та визначає основні напрямки 
діяльності відокремлених підрозділів.

9.3. Відомості про утворення відокремлених підрозділів подаються головою 
Правління, або іншою уповноваженою особою, до органу з питань реєстрації, за 
місцезнаходженням Організації.

9.4. Відокремленні підрозділи Організації діють згідно цього статуту та на 
підставі положень, що затверджуються відповідними рішеннями Правління Організації.

9.5. Відокремленні підрозділи представляють інтереси Організації та 
забезпечують реалізацію завдань, визначених цим статутом.

9.6. Відокремленні підрозділи за рішенням Правління згідно зі статутом 
наділяються функціями щодо управління майном Організації на місцях.

9.7. Керівництво відокремлених підрозділів здійснює керівник, який 
призначається рішенням Правління, та діє на підставі довіреності, наданою головою 
Правління.

9.8. Контроль за діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється головою 
Правління Організації.

9.9. Рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається 
Правлінням.

10. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Організації.

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносить Правління і затверджують Загальні 
збори. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх 
на Загальних зборах членів Організації.

10.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Організація повідомляє 
реєструючий орган.



11. Припинення діяльності.

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом реорганізації або 
ліквідації.

11.2. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів за 
поданням Правління.

11.3. Ліквідація здійснюється як за рішенням Загальних зборів, так і за рішенням 
судових органів з підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.4. Кошти та інше майно об'єднань громадян, в тому числі тих, що ліквідуються, 
не може перерозподілятись між їх членами, і повинні бути передані одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або на благодійні цілі, а у випадках, 
передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в дохід бюджету.

11.5. При ухваленні рішення Загальних зборів про ліквідацію Організації Загальні 
збори призначають ліквідаційну комісію та визначають порядок ліквідації.

11.6. Повноваження ліквідаційної комісії можуть бути покладені на Правління.

Голова правління Данилюк В.О.




