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1. Назва, статус, юридична адреса

1 .Вінницька обласна організація журналістів (надалі - обласна організація) є 
територіальним творчим осередком (регіональною організацією) Національної спілки 
журналістів України (НСЖУ) і об’єднує професійних творчих працівників - журналістів 
та інших творчих працівників засобів масової інформації, які професійно займаються 
журналістикою, публіцистичною діяльністю.

2. У своїй діяльності обласна організація керується Конституцією України, іншим 
чинним законодавством, Статутом Національної спілки журналістів України та цим 
Статутом.

3. Обласна організація журналістів створюється і діє на основі добровільності, 
рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Вона вільна у виборі 
напрямків своєї діяльності.

Всі основні питання вирішуються на конференції журналістів області.
4.0бласна організація журналістів регулярно обнародує свої основні документи, склад 

керівництва, дані про джерела фінансування та витрати.
5. Принцип діяльності обласної організації журналістів є:
- гарантія свободи слова і поглядів журналістів;
- повага до різних світоглядних позицій;
- захист і задоволення законних громадянських, професійних, соціальних, економічних, 

творчих інтересів журналістів;
- розвиток наукової і художньої творчості, національно-культурних та інших спільних 

інтересів;
-розширення журналістських зв’язків.
6. Обласна організація журналістів на договірній основі, на засадах добровільності і 

взаємоповаги будує свої відносини з іншими творчими організаціями.
7. Обласна організація журналістів є юридичною особою, має свою печатку та бланки, 

затверджені рішенням секретаріату обласної журналістської організації. Вона має 
рахунки в банківських установах України..

8. Місцезнаходження: 21050, Вінницька обл.. Вінниця, вул. Соборна, 72.

II. Мета і завдання

9. Обласна організація журналістів ставить перед собою мету:
- сприяти розвиткові журналістики у Вінницькій області, захист соціальних, 

економічних, творчих інтересів журналістів - своїх членів.
10. Своїми завданнями обласна організація журналістів ставить:
- обстоювати права журналістів на одержання і поширення об’єктивної інформації;
- сприяння зміцненню солідарності працівників засобів масової інформації;
- захист соціальних, економічних, творчих інтересів журналістів;
- розвиток співробітництва з журналістами і журналістськими організаціями України та 

інших країн, міжнародними журналістськими організаціями;
- здійснення благодійної, екологічної, оздоровчої діяльності;;
- проведення культурно-освітньої діяльності.
11. Для виконання поставленої мети і завдань в порядку, передбаченому 

іаконодавством, обласна організація журналістів має право:
- виступати учасником цивільно- правових відносин, набувати майнові і немайнові 

ірава;
- представляти й захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у 

іержавних і громадських органах;
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іизначає кількісний склад правління та обирає його;
>бирає на п’ятирічний строк голову правління, який діє від імені обласної організації 
:пеціальних на те повноважень та Комітет статутного нагляду і захисту прав 
<алістів обласної організації і його голову;
іаслуховує і затверджує звіти про діяльність правління і Комітет статутного нагляду і 
сту прав журналістів;
збирає делегатів на з’їзд СЖУ;
іелегує своїх представників в управління СЖУ та Комітет статутного нагляду і
сту прав журналістів СЖУ;
>. Правління обласної організації журналістів - керівний орган в період між 
{іеренціями, який збирається не рідше двох разів на рік. На засіданнях : 
зизначає основні напрямки діяльності обласної організації журналістів;
бирає зі свого складу секретаріат обласної організації журналістів та на пропозицію 
іви затверджує його заступника або відповідального секретаря;
заслуховує щорічні звіти секретаріату;
затверджує бюджет обласної організації журналістів, штатний розклад та розміри 
іти праці апарату;
визначає норму представництва на обласну конференцію; 
створює ради, комісії, групи з окремих напрямків діяльності.
'ішення правління приймаються більшістю голосів складу членів правління, якщо на 
данні присутні більше двох третин його складу.
’олова обласної організації організовує виконання прийнятих конференцією, 
влінням рішень, підбирає і призначає штатних працівників, керує роботою штатного 
зату, представляє організацію у відносинах з державними органами, громадськими 
анізаціями, іншими юридичними особами, веде засідання правління та секретаріату, 
іисує їхні рішення, розпоряджається коштами організації в межах поданих 
новажень.
4. Секретаріат обласної організації журналістів - виконавчий орган, кількісний і 
сональний склад якого визначає правління. На свої засідання секретаріат збирається 
ленше як один раз на місяць.
Секретаріат обласної організації журналістів:
веде облік журналістів - членів СЖУ і місцевих організацій журналістів в межах 
бласті та координує їх роботу;
організовує рецензування творчих доробків тих, хто вступає в члени СЖУ; 
розглядає та подає на конкурс для відзначення та заохочення кращі творчі доробки 
ленів СЖУ;
спрямовує роботу творчих рад і комісій;
веде поточну роботу.

і. Комітет статутного нагляду і захисту прав журналістів обласної організації є 
ітрольним та ревізійним органом, який обирається конференцією обласної організації 
п’ятирічний строк. На своє засідання Комітет збирається не менше двох разів на рік. 
м'тет статутного нагляду і захисту прав журналістів обласної організації журналістів;
здійснює контроль за додержанням вимог Статуту СЖУ, Статуту обласної організації 

рналістів правлінням і секретаріатом обласної організації журналістів, правлінням 
цевих організацій журналістів;
контролює правильність витрачання коштів;
контролює діяльність заснованих обласними та місцевими організаціями журналістів 

;приємств і організацій;
■ розглядає заяви і скарги членів СЖУ.
26. Члени Комітету статутного нагляду і захисту прав журналістів мають право брати 
їсть у засіданнях виборних керівних органів з правом дорадчого голосу.
27. Голова правління організації може обиратися повторно на цю посаду. 
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эрати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, 
нстрації тощо);
дейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, 
вати допомогу в їх створенні:
держувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 
врядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; 
носити пропозиції до органів влади і управління;
озповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; 
існовувати засоби масової інформації;
грез депутатів журналістів сприяти реалізації законодавчих пропозицій; 
роводити творчі конкурси, встановлювати і присуджувати свої премії, висувати 
их журналістів до держаних нагород та присвоєння почесних звань;
ірияти здійсненню відрахувань до журналістського фонду України (Журфонду).

III. Умови і порядок прийому в члени СЖУ, 
вибуття із СЖУ

Членами СЖУ можуть бути громадяни України та інших країн, які досягли 18 років 
нають Статут СЖУ, професійно займаються журналістикою, публіцистикою та 
ничою діяльністю, працюють у редакціях газет, журналів, інформаційних агентств, 
ебаченні і радіомовленні, у видавництвах; викладачі навчальних закладів, які 
ть журналістські кадри, а також літературні працівники, фотокореспонденти і 
:ники засобів масової інформації та творчі працівники журналістських організацій, 
ай доробок яких заслуговує на увагу.
Прийом у члени СЖУ організує і здійснює обласна організація журналістів. Вона 
адивідуальний облік членів СЖУ.
і, хто вступає до СЖУ, подає на розгляд місцевої організації журналістів заяву і свої 
матеріали. Після їх рецензування творчою секцією обласної організації 
лістів заява передається на розгляд загальних зборів місцевої організації 
лістів. Рішення про прийом у члени СЖУ вважається дійсним, коли за нього 
юсувала більшість членів місцевої організації.
[лени СЖУ сплачують вступний і щорічні членські внески у розмірі, який визначає 
ння СЖУ.
Для членів СЖУ встановлюється єдиний членський квиток і значок, зразки яких 
цжуються секретаріатом СЖУ.
Іленство в СЖУ може бути припинене за поданою заявою про вихід та у випадку 
чення із членів СЖУ за грубі порушення вимог Статуту СЖУ і цього Статуту. 
;ння про виключення із членів СЖУ приймаються зборами місцевої організації. Це 
(я направляється обласній організації журналістів. Апеляції виключених розглядає 
т статутного нагляду і захисту прав журналістів.



IV. Права та обов’язки членів СЖУ

17. Член СЖУ має право:
- брати участь у всіх заходах, що проводяться об’єднаннями журналістів;
- обирати й бути обраним у створюванні СЖУ та обласною організацією органи та 

стримувати інформацію про їх діяльність;
- вносити пропозиції, висловлювати свою думку з усіх питань, пов’язаних з діяльністю 

СЖУ та обласної організації;
- об’єднуватись у творчі журналістські групи за інтересами;
- користуватись матеріальною підтримкою СЖУ та обласної організації;
- вийти із членів організації;
18. Член СЖУ зобов’язаний:
- дотримуватись вимог Статуту СЖУ, Статуту обласної організації, брати активну 

участь у творчому житті та сприяти виврішенню їх завдань;
- своєчасно сплачувати членські внески.

V. Порядок утворення і діяльність 
керівних органів обласної організації 

журналістів та місцевих осередків

19. Обласна організація створюється в межах області журналістами та іншими 
професійними та творчими працівниками, що можуть бути її членами, а також делегатами 
місцевих організацій журналістів (якщо такі місцеві організації створені), які на 
конференції обирають керівні органи обласної організації. Місцеві організації журналістів 
у випадку їх створення) у своїй діяльності керуються прийнятими ними статутами, які 

затверджуються керівними органами обласної організації.
20. Обласна організація журналістів:
- веде облік членів СЖУ, місцевих організацій журналістів, координує їх роботу;
- рецензує доробки тих, хто вступає до членів СЖУ;
- висуває творчі доробки членів СЖУ на конкурси для відзначення та заохочення;
- реалізує на своїй території завдання, передбачені статтями 10, 11 цього Статуту;
- визначає порядок використання вступних і членських внесків.
21. Найвищим керівним органом обласної організації є конференція, яка скликається 

раз на п’ять років та складається із членів обласної організації та/або делегатів від 
місцевих організацій журналістів (у випадку їх створення). Позачергова конференція 
може бути скликана за рішенням правління, Комітету статутного нагляду і захисту прав 
журналістів обласної організації або на вимогу не менше третини членів обласної 
організації та/або місцевих організацій журналістів ( у випадку їх створення) не пізніше 
як у місячний строк. Норму представництва на конференцію визначає правління обласної 
організації. Делегатами на обласну конференцію можуть бути члени обласної організації, 
а також представники місцевих організацій (у випадку їх створення), які обираються на 
загальних зборах місцевих організацій простою більшістю голосів, якщо в таких зборах 
беруть участь не менше двох третин членів такої місцевої організації.

22. Конференція обласної організації журналістів:
- обговорює найважливіші питання розвитку обласної організації;
- приймає Статут обласної організації журналістів, вносить до нього зміни та 

доповнення;
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VI. Джерела надходження, використання коштів 
та іншого майна, порядок звітності, контролю, 
здійснення господарської та іншої комерційної 

діяльності, необхідної для виконання статутних ЗЯВДЯШ»

28. Обласна організація може мати у наявності кошти та інше майно, необхідне для 
здійснення її статутної діяльності, а також має право на доходи, отримані внаслідок 
підприємницької діяльності підприємств обласної організації.

Майном обласної організації може бути майно культурно- освітнього та оздоровчого 
призначення, акції, інші цінні папери, житлові будинки, споруди виробничого і 
невиробничого призначення, обладнання, устаткування, транспортні засоби, інше майно, 
необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

29. Майно та кошти обласної організації формуються із:
- внески членів обласної організації;
- винагороди за володіння майновими правами авторського права і (або) суміжних прав 

відповідно до Закону України „ Про авторське право і суміжні права”.
- фінансування з державного бюджету України:
- доходи, отримані внаслідок підприємницької діяльності підприємств обласної 

організації, що спрямовуються на виконання статутних цілей спілки;
- спеціальні відрахування до фондів творчих спілок, якщо вони встановлені Кабінетом 

Міністрів України, за використання на території України творів, які стали суспільним 
надбанням;

- добровільні грошові та матеріальні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі 
іноземних.

30. Кошти СЖУ та її організації витрачаються на виконання цілей та завдань, 
передбачених цим Статутом, зокрема на організаційно-творчу діяльність, на утримання 
штатних працівників, на благодійні цілі..

31.3 метою здійснення статутних завдань обласна організація може створювати 
підприємства, установи та організації з правами юридичної особи для здійснення 
господарської та іншої діяльності.

32. Обласна організація журналістів не несе відповідальність по майнових 
зобов’язаннях, створених нею юридичних осіб, так само, як останні не несуть 
відповідальності по майнових зобов’язаннях обласної організації журналістів, якщо інше 
не обумовлено відповідними умовами.

VII. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

33. Зміни і доповнення в цей Статут вносяться конференцією обласної організації, за 
які проголосувала проста більшість присутніх делегатів обласної конференції, про що 
повідомляється орган реєстрації та НСЖУ
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111. Порядок припинення цільності обласної організації журналістів, 
вирішення майнових питань

'ласна організація журналістів може бути реорганізована або ліквідована не 
. за рішенням її конференції двома третинами голосів обраних делегатів, або в 
с/.длдках. передбачених чинним законодавством.

’ ідЗороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) обласної організації або їх
. .... серед засновників, членів обласної організації, працівників ( крім оплати їхньої

_ .-^рахування єдиного соціального внеску) членів органів управління та інших 
-них з ними осіб.
_. припинення діяльності обласної організації ( у результаті її ліквідації, злиття, 

приєднання або перетворення) відбувається передача активів від обласної 
?дній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або

- „.-.-.я до доходу бюджету.

Особа. уповноважена на підписання Статуту -

J*- Хголовд правління Вінницької обласної організації журналістів

І
\

І __
Паламарчук В.М.

. й і/я Україна, вісімнадцятого листопада дві тисячі шістнадцятого року.
— . О.В., державний нотаріус Першої вінницької державної нотаріальної контори,

. равжність підпису голови правління Вінницької обласної організації журналістів 
Марчука Василя Миколайовича, який зроблено в моїй присутності. Особу гр. 

імлрчука Василя Миколайовича, який підписав документ, встановлено, дієздатність та
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