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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Львівська обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа «ОПОРА» (надалі — Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, 

що створене на основі спільності інтересів громадян України для захисту прав і свобод 

людини і громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, 

культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб. 

1.2 Організація була зареєстрована як місцевий осередок Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа «ОПОРА» із організаційно-правовою формою – 

громадська організація та продовжує свою діяльність відповідно до Закону України 

«Про громадські об’єднання» . Організація діє відповідно до Конституції України, 

чинного законодавства України, ратифікованих нею міжнародних угод, статуту та 

внутрішніх документів Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа 

«ОПОРА», цього Статуту . 

1.3 Організація діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності, 

взаємоповаги її членів, самоврядування, колективності керівництва, законності та 

інформаційної відкритості (гласності), відсутності майнового інтересу її членів. 

1.4 Організація здійснює свою діяльність базуючись на принципі відсутності майнового 

інтересу: члени (учасники) Організації не мають права на частку майна Організації та не 

відповідають за зобов'язаннями Організації. Доходи або майно (активи) Організації не 

підлягають розподілу між її членами (учасниками) і не можуть використовуватися для 

вигоди будь-якого окремого члена (учасника) Організації, її посадових осіб (крім оплати 

їх праці та відрахувань на соціальні заходи). 

1.5 Найменування Організації: 

1.5.1 Повне найменування Організації: 

o українською мовою – Львівська обласна організація Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа «ОПОРА»; 

o англійською мовою – Lviv oblast organization of the All-Ukrainian NGO “Civil 

Network “OPORA”  
1.5.2 Скорочене найменування Організації:  

o українською мовою – ЛОО ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА»; 

o англійською мовою – OPORA-Lviv. 

2 МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1 Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, 

самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом. 

2.2 Метою діяльності Організації є здійснення і захист прав і свобод людини та задоволення 

законних, соціальних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших 

інтересів у дусі впровадження відкритого громадянського суспільства в Україні.  

2.3 Завданнями діяльності Організації є: 

o сприяння створенню інституцій громадянського суспільства в Україні; 
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o сприяння активізації громадської думки щодо необхідності підтримки демократії в 

Україні; 

o сприяння захисту прав та свобод людини і громадянина; 

o сприяння створенню умов для задоволення і захисту наукових, економічних, 

національних, творчих, освітніх, соціальних та інших інтересів своїх членів; 

o сприяння участі у вивченні, популяризації та застосування в Україні суспільних 

досягнень демократичних країн; 

o сприяння забезпеченню правового і соціального захисту громадян; 

o сприяння всебічному розвитку української мови і культури, відродженню 

національної свідомості; 

o сприяння науковому аналізу, громадському обговоренню та популяризації досягнень 

України в галузі прав людини і побудови громадянського суспільства. 

2.4 Засобами досягнення мети діяльності Організації  та здійснення її завдань є: 

o проведення науково-практичних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, 

тренінгів тощо); 

o подання зауважень та пропозицій в органи державної влади України і органи 

місцевого самоврядування;  

o пропагування своєї мети і завдань, розповсюдження інформації про власну діяльність, 

поширення літератури, пропагування своїх ідей та цілей; 

o спостереження за ходом виборчого процесу в порядку, встановленому виборчим 

законодавством України; 

o співпраця з міжнародними громадськими та іншими організаціями; 

o участь у міжнародних науково-практичних та інших заходах, що не суперечать 

законам України; 

o заснування засобів масової інформації, наукових центрів; 

o здійснення науково-дослідницької роботи та просвітницької діяльності; 

o організація та проведення громадських експертиз проектів законів, програм, рішень та 

інших документів та нормативних актів; 

o сприяння розробці та впровадженню комплексних і цільових програм; 

o участь у розробці нормативних актів, сприяння їх прийняттю та реалізації; 

o участь та організація таборів, відпочинку, туристичних та краєзнавчих походів, 

спортивних змагань; 

o участь та проведення мітингів, демонстрацій, пікетів та інших масових заходів в 

порядку, встановленому законодавством; 

o участь та проведення концертів, фестивалів, поетичних вечорів та інших культурно-

масових заходів; 

o сприяння поширенню правових знань серед населення; 

o участь у цивільно-правових відносинах, набуття майнових та немайнових прав; 

o здійснення міжнародних зв'язків у всіх формах, не заборонених чинним 

законодавством; 

o участь в діяльності консультативно-дорадчих органів; 

o представлення й захист своїх законних інтересів та законних інтересів членів 

Організації у відносинах з центральними та місцевими органами виконавчої влади, 
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органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими 

організаціями, всіма третіми особами; 

o проведення заходів зі збору коштів від фізичних та юридичних осіб, в тому числі, з 

використанням Інтернет-технологій, з метою забезпечення статутних завдань 

Організації.  

o інша діяльність, що її не заборонено чинним законодавством, спрямована на 

досягнення мети та виконання завдань Організації; 

2.5 Організація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, 

підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також 

брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням 

України. 

2.6 Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання 

прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності 

госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що 

створені Організацією, використовуються виключно на виконання статутних завдань 

Організації і не можуть розподілятися між членами Організації. 

2.7 Організація може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації 

відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських формувань”. Організація може мати інші засоби 

аудіовізуальної ідентифікації. 

3 ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ 

3.1 Членами Організації можуть бути громадяни України, які досягли вісімнадцятирічного 

віку та визнають принципи, мету (цілі) та статут Організації, виконують його положення 

та активно сприяють виконанню статутних завдань Організації. Члени Організації є 

членами Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА».  

3.2 Прийом у члени Організації здійснюється на підставі особистої письмової заяви, яка 

подається голові Організації. Рішення про прийняття особи у члени Організації 

приймається на Конференції. 

3.3 Членство в Організації є фіксованим.  

3.4 Членство в Організації може бути припинене внаслідок: 

3.4.1 особистої письмової заяви;  

3.4.2 виключення з Організації за дії, несумісні з її Статутом, а також дії, що завдають 

шкоди або підривають авторитет Організації на підставі рішення Конференції 

Організації; 

3.4.3 невиконання рішень керівних органів Організації та керівних органів місцевих 

організацій Організації. 

3.5 Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у 

наступних випадках:  
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3.5.1 виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації;  

3.5.2 смерті особи.  

3.6 За рішенням Конференції фізичній особі може бути присвоєне звання почесного члена 

Організації. Почесним членом Організації може бути особа, яка має особливі досягнення 

у справі державотворення та розвитку громадянського суспільства та надає значну 

організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Організації. 

4 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

4.1 Права та обов'язки членів Організації реалізуються в порядку, визначеному цим 

Статутом.  

4.2 Кожен член Організації має право: 

4.2.1 брати безпосередню участь у діяльності Організації;  

4.2.2 вільно викладати свої погляди і обговорювати будь-які питання життя та діяльності 

Організації; 

4.2.3 обирати та бути обраними до органів Організації; 

4.2.4 отримувати інформацію з питань діяльності Організації; 

4.2.5 подавати пропозиції, заяви, скарги до будь-якого органу Організації. Усі органи і 

керівні особи Організації та її організації зобов'язані розглянути пропозиції, заяви, 

апеляції членів Організації не пізніше, ніж у місячний строк після їх отримання, або 

на своєму найближчому засіданні і дати на них вмотивовану відповідь; 

4.2.6 брати участь в усіх обговореннях органами Організації своєї діяльності або 

пропозицій, заяв, скарг; 

4.2.7 одержувати від Організації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на 

умовах, затверджених Конференцією; 

4.2.8 вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою. 

4.3 Кожен член Організації зобов'язаний: 

4.3.1 дотримуватись у своїй діяльності Статуту Організації;  

4.3.2 дбати про зміцнення авторитету Організації, дотримуватися дисципліни, норм та 

положень Статуту та внутрішніх документів Організації; 

4.3.3 виконувати рішення органів Організації, прийняті в межах їхньої компетенції; 

4.3.4 брати участь у роботі Організації; 

4.3.5 нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та 

внутрішніми документами Організації.  
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4.4 Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, 

членів Організації. Засновники, члени Організації не мають право отримувати 

матеріальні переваги і додаткові пільги у зв’язку зі своїм становищем у Організації. 

5 КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

5.1 Керівними органами Організації є: Конференція, Голова Організації. 

Конференція Організації 

5.2 Конференція Організації є її вищим керівним органом. Вона скликається Головою 

Організації не рідше одного разу на рік. Позачергова (надзвичайна) Конференція може 

бути скликана за ініціативою на письмову вимогу не менше 1/10 членів Організації або 

на вимогу Голови Організації.  

5.3 Конференція є повноважною, якщо для участі в ній зареєструвалося більше половини 

членів Організації. 

5.4 Повноваження Конференції: 

5.4.1 визначає загальні принципи, напрями, стратегію і тактику діяльності Організації у 

відповідності із статутом та внутрішніми документами Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа «ОПОРА»;  

5.4.2 приймає Статут Організації, вносить до нього зміни та доповнення; 

5.4.3 обирає Голову Організації, Ревізійну комісію Організації; 

5.4.4 заслуховує та затверджує звіти Голови та Ревізійної комісії Організації;  

5.4.5 розпоряджається майном та коштами Організації. Делегує Голові Організації 

повноваження, пов'язані з господарським управлінням коштами та майном 

Організації; 

5.4.6 може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи 

Організації, визначає їхню компетенцію та затверджує структуру, призначає та 

звільняє їхніх керівників; 

5.4.7 створює комісії з основних напрямків діяльності Організації, затверджує Положення 

про них, спрямовує їх роботу; 

5.4.8 приймає рішення про заснування підприємств, установ, організацій, засобів масової 

інформації, призначає та звільняє їхніх керівників; 

5.4.9 може відмінити рішення Голови Організації; 

5.4.10 може делегувати частину своїх повноважень Голові Організації; 

5.4.11 у разі відставки Голови Організації призначає виконуючого обов'язки Голови 

Організації на термін до наступної Конференції; 
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5.4.12 затверджує за погодженням з Координаційною Радою Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа «ОПОРА» зразки символіки, прапору, гімну 

Організації, аналогічні до зразків символіки, прапору, гімну Всеукраїнської 

громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА»; 

5.4.13 надає право підпису документів Організації та зовнішнього представництва 

Організації членам Організації; 

5.4.14 визначає обсяг повноважень Голови Організації по здійсненню оперативного 

управління коштами та майном Організації; 

5.4.15 має право прийняти рішення про припинення діяльності Організації. 

5.5 Конференція як вищий орган Організації може взяти до розгляду будь-яке питання 

життя та діяльності Організації і прийняти рішення.  

5.6 Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Організації, про припинення 

діяльності Організації та відчуження майна Організації, більш ніж 50% від загального 

майна Організації, приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 3/4 від 

кількості членів Організації, зареєстрованих на Конференції. 

5.7 Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості членів, 

зареєстрованих на Конференції, крім тих випадків, коли Конференція визначить іншу 

процедуру.  

Голова Організації 

5.8 У період між Конференціями поточною діяльністю Організації керує її Голова, який є 

вищою керівною особою Організації. Голова обирається Конференцією терміном на 1 

рік. 

5.9 Повноваження Голови Організації: 

5.9.1 здійснює поточне керівництво діяльністю Організації, представляє її у всіх 

зовнішніх відносинах;  

5.9.2 має право підпису фінансових та інших документів Організації, відкриття рахунків в 

установах банків; 

5.9.3 ініціює скликання позачергової Конференції, організує підготовку засідань 

Конференції; 

5.9.4 здійснює загальне керівництво роботою комісій, інших робочих та консультативно-

дорадчих органів Організації;  

5.9.5 у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження; 

5.9.6 розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень Конференції; 

5.9.7 робить заяви від імені Організації; 

5.9.8 координує посадових осіб та членів Організації; 
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5.9.9 звітує перед Конференцією Організації; 

5.9.10 здійснює інші дії на виконання статутних завдань Організації. 

6 ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ 

ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ  

6.1 Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом 

(членами) Організації. 

6.2 Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути винесені на 

розгляд Конференції. 

6.3 Конференція на найближчому засіданні зобов’язана розглянути скаргу і прийняти 

рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу. 

6.4 Скарга на дії, бездіяльність або рішення Конференції подається до суду відповідно до 

чинного законодавства. 

7 КОНТРОЛЬНИЙ ОРГАН ОРГАНІЗАЦІЇ 

7.1 Контрольним органом Організації є її Ревізійна комісія, склад якої обирається 

Конференцією серед членів Організації строком на рік. Кількісний склад Ревізійної 

комісії — 3 особи. 

7.2 Повноваження Ревізійної комісії: 

7.2.1 розглядає заяви про порушення членами Організації норм Статуту та вносить 

пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам Організації; 

7.2.2 розглядає внутрішні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них;  

7.2.3 призупиняє виконання рішень Голови Організації, якщо вони суперечать Статуту 

або були прийняті з його порушеннями;  

7.2.4 перевіряє виконання бюджету Головою Організації;  

7.2.5 проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Організації, утворених нею 

підприємств, установ;  

7.2.6 звітує перед Конференцією про результати своєї діяльності. 

7.3 Члени Ревізійної комісії Організації не мають права займати будь-які інші посади в 

Організації та підприємствах та організаціях, створених Організації.  

7.4 Керівництво Ревізійною комісією Організації здійснює її Голова, який обирається на 

засіданні Ревізійної Комісії зі складу членів Ревізійної Комісії, обраних Конференцією. 

7.5 Члени Ревізійної комісії можуть бути виключені з Організації тільки Конференцією. 
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8 ПРАВОВИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

8.1 Організація продовжує здійснювати свою діяльність зі статусом юридичної особи 

відповідно до рішення З’їзду Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа «ОПОРА» та Закону України «Про громадські об’єднання».  

8.2 Організація може набувати право власності на майно та кошти, передані членами 

Організації або державою в установленому порядку, набуті від вступних, цільових та 

членських внесків, пожертвувані громадянами, підприємствами, організаціями, а також 

на майно, придбане за рахунок власних коштів; на майно і кошти, придбані в результаті 

господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових 

установ та організацій, заснованих підприємств. 

8.3 Фінансова діяльність Організації здійснюється відповідно до вимог законодавства 

України, спрямована на реалізацію мети (цілей, завдань) Організації, Всеукраїнської 

громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» та напрямів діяльності 

Організації, визначених  цим Статутом,  і не розглядається як підприємницька або інша 

прибуткова діяльність. 

8.4 Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків 

на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених цим Статутом. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 

частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їх 

праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

8.5 Джерелами отримання коштів та майна Організації та її організацій є:  

8.5.1 вступні, цільові та членські внески членів Організації;  

8.5.2 добровільні пожертви громадян, підприємств, установ, організацій у встановленому 

законом порядку;  

8.5.3 кошти та майно, передані членами Організації або Організації в установленому 

законодавством порядку; 

8.5.4 добровільні внески юридичних осіб; 

8.5.5 надходження від підприємств, установ, організацій, видавництв, засобів масової 

інформації, заснованих Організацією.; 

8.5.6 інші надходження не заборонені чинним законодавством України.  

8.6 У власності Організації можуть бути будівлі, приміщення, споруди, житловий фонд, 

інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, 

облігації, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального 

забезпечення статутної діяльності Організації, не вилучене з цивільного обігу і не 

обмежене у використанні. 

8.7 Організація самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та 

розпорядження належним їй майном через керівні органи Організації, виключно для 

здійснення своєї діяльності.  
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8.8 Організації несе самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не 

несе відповідальності за зобов'язання будь-яких інших юридичних осіб. 

8.9 Організація формує і виконує власний бюджет. Організація веде оперативний та 

бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєстрована в органах Державної 

фіскальної служби України та вносить до бюджету платежі в порядку і розмірах, 

передбачених законодавством.  

8.10 Організація не відповідає за фінансовими чи матеріальними зобов’язаннями  членів 

Організації, члени Організації не відповідають за фінансовими чи матеріальними  

зобов’язаннями Організації. 

9 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

9.1 Припинення діяльності Організації здійснюється: 

9.1.1 за рішенням Конференції Організації, прийнятим у визначеному Статутом порядку, 

шляхом саморозпуску або реорганізації;  

9.1.2 за рішенням З’їзду Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа 

«ОПОРА»;  

9.1.3 за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації. 

9.2 Припинення діяльності Організації відбувається в порядку, визначеному Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

9.3 Рішення про саморозпуск або реорганізацію Організації приймається у порядку, 

встановленому статутом Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа 

«Організації».   

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

перетворення),  її активи (майно та кошти) після задоволення вимог кредиторів 

передаються на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському 

об’єднанню та не може бути розподілене між її членами, а в разі неприйняття такого 

рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету. 

9.5 У разі прийняття судом рішення про заборону Організації, кошти та інші активи 

Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.  

9.6 Якщо рішення про припинення діяльності Організації прийняте З’їздом Всеукраїнської 

громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА», всі питання про використання 

майна та коштів Організації вирішуються З’їздом Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа «ОПОРА» та обраною ним Ліквідаційною комісією відповідно до 

законодавства України та статуту Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа «ОПОРА». З моменту призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження з керівництва справами Організації.  
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10 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

10.1 Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються Конференцією Організації та 

затверджуються Координаційною Радою Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа «ОПОРА». Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало не менше, ніж 3/4 від кількості зареєстрованих на Конференції членів 

Організації. 

10.2 Про зміни і доповнення до Статуту Організації у встановленому порядку повідомляється 

уповноважений орган з питань реєстрації. 

 

 

 

Голова Конференції     ___________ /Швець І.Ю./ 

Секретар Конференції    ___________ /Радиш Н.Ю./ 


