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1.           ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Цей  Статут розроблений відповідно до Закону УкраЇни «Про  громадські
об'єднання»,  іншого  чинного  украЇнського  законодавства  і  визначає  правові
основи    іромадськог®    об'єднання    та    діяльності    громадськоЇ    спілки    -
ФЕЩРАЩЯ ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇІШ (далі - ФГТУ).

1.2.        ФЕЩРАЩЯ  ГРЕІЩКШС  ТОВАРИСТВ  УКРАЇНИ  є  всеукра.і.нською
громадською спілкою,   створеною на основі єдності інтересів .іЇ членів, мети та
нащ]ямів діяльності, передбачених цим Статутом.

1.3,     ФЕЩРАЩЯ     ГРЕІЩКШС     ТОВАРИСТВ     УКРАЇНИ     може     мати
всеукра.і.нський   статус,  підтвердження  та  відмова  від  якого   здійснюється  в
установленому законодавством порядку.

1.4. Повне найменування іромадського об'єднання - ФЕдЕРАЩЯ ГРЕЩ>КИ
товАриств укрАЇни.

1.5. Скорочене найменування -ФГТУ.

1.6.    Повна    назва    англійською    мовою    -    FEDERATION    OF    GRЕЕК
соммUNітіЕS oF UкRАіNЕ.

1.7. Скорочена назва англійською мовою -FGСU.

1.8.  діяльність  ФГТУ  поширюється  на  всю  територію  УкраЇни,  в  тому  числі
через    створені    в    установленому    законодавством    порядку    відокрем]іені
підрозділи.

1.9. ФГТУ створене без обмеження терміну ді.і..

1.10.  ФГТУ  у  сво.і.й .діяльності  керується  Конституцією  Укра.і.ни,  Цивільним
кодексом  УкраЇни,  Податковим  кодек6ом  Укра.і.ни,  Законом  Укра.і.ни  «Про
громадські об'єднання», Законом Укра.і.ни «Про державну реєстрацію юридичних
осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  кромадських  формувань»,  іншим  чинним
законодавством Укра.і.ни та цим Статутом. Правовою основою діяльності ФГТУ
є   також   регламентні   документи   та   рішення   загального   характеру,   що
приймаються   ФГТУ у межах .і-і. статутних повноважень і є обов'язковими дjія
всіх членів.

1.11.   ФГТУ  є непідприємницьким товариством,  основною  метою якого не  є
одержання прибутку.   ФГТУ вільна у виборі нащ>ямів своє.і. діяльності та діє на
засадах  добровільності,  самоврядності,  вільного  вибору  територі.і.  діяльності,
рівності  перед  законом,  відсутності  майнового  інтересу  .іЇ членів  (учасників),
прозорості, відкритості та публічності.
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1,12. Ідентифікаційний код  ФГТУ за ЄРПОУ -21991756.

1.13.   ФГТУ  здійснює  свою  діяльність  як  самостійно,  так  і  на  принципах
взаємодіЇ з державними структурами, іромадськими, релігійними, благодійними,
професійними спілками, фондами та іншими юридичними та фізичними особами
Укра.і.ни  та  грецького  зарубіжжя,  що  своєю  діяльністю  сприяють  вирішенню
напрямів діяльності ФГТУ.

1.14.    ФГТУ    щодо    сво.і.х   членів    виконує   консолідуючу,    координаційну,
коопераційну, комунікативну та консультативну функці.і..

1.15 . Питання діяльності, які не передбачені цим Статутом, реіулюються.чинним
законодавством УкраЇни.

2.            ЮРИдИЧНИй СТАТУС ФГТУ

2.1. діяльність  ФГТУ має суспільний характер, що проявляється у .і-і. взаємодіЇ з
органами      державноЇ      влади,      органами      місцевого      самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні
партнерських відносин з іншими іромадськими об'єднаннями, рухами, фондами,
зареєстрованими в Укра.і.ні чи за .і-і. межами, іромадянами Укра.і.ни, іноземцями
та/або особами без іромадянства.

2.2.   ФГТУ набула статусу юридичноЇ особи з моменту .і-і. державно.і. реєстраці.і.
згідно з чинним законодавством, може мати свою печатку, штампи і бланки зі
сво.і.м найменуванням та рахунки у банківських установах..   ФГТУ може мати
власну  символіку  (емблему,  ірапор),  яка підлягає реєстраці.і. у  встановленому
законодавством порядку .

2.3. З моменту державноЇ реєстраці.і. ФГТУ має виключне право на використання
свого найменування, в тому числі назви, викладено.і. іноземною мовою.

2.4.  для  досягнення  своє.і.  мети  та  виконання  статутних  напрямів  діяльності
ФГТУ у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1.   Бути   учасником   цивільно-правових   відносин,   набувати   майнові   і
немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2.  Представляти і захищати своЇ законні інтереси та законні  інтереси сво.і.х
членів чи інших осіб  у будь-яких органах державноЇ влади, в тому числі судах,
правоохоронних     органах,     у     органах     місцевого     самоврядування,     на
підприємствах,    в    установах    та    організаціях    усіх    форм    власності    та
підпорядкування.



2.4.3.  Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою
мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші іромадські об'єднання, надавати
допомогу в Їх створенні та веденні Їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності ФГТУ, проводити
інформаційно-роз'яснювальну роботу.

2.4.6.   Брати участь в організаціЇ і фінансуванні, а також самостійно проводити
конференці.і.,  семінари,  змагання,  лекторіЇ,  круі`лі  столи,  консультаціЇ,  творчі
заходи,  турніри,  конкурси  та  інші  заходи,  пов'язані  зі  статутною  діяльністю
ФГТУ,  і3 залученням представників громадськості,  органів державноЇ влади та
місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч,
міжнародних.

2.4.7.   Отримувати  допомогу   у   вигляді   коштів   або   майна,   що   надходить
безоплатно у  вигляді  членських  внесків,  безповоротно.і.  фінансово.і. допомоги,
пожертв,   ірантів  та   самостійно   вирішувати   питання  про  .і.х   використання
відповідно до положень цього Статуту та законодавства Укра.і.ни.

2.4.8. Брати участь у здійсненні державноЇ реіуляторно.і. політики відповідно до
законодавства Укра.і.ни.

2.4.9. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державно.і.
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  .і.х  посадових  і  службових  осіб  з
пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.10.  Одержувати  у  порядку,  визначеному  законодавством,  необхідну  для
реалізаці.і. своє.і. мети і .напрямів діяльності ііублічну інформацію, що знаходиться
у  володінні  суб'єктів  владних  повноважень,  інших  розпорядників  публічноЇ
інформаці.1..

2.4.11.  Брати  участь  у  порядку,  визначеному  законодавством,  у  розробленні
проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державно.і. влади,
органами  місцевого  самоврядування  і  стосуються  сфери  діяльності  ФГТУ  та
важливих питань державного і суспільного житгя.

2.4.12.   Брати   участь   у   порядку,   визначеному   законодавством,   у   роботі
консультативних,  дорадчих  та  інших  допоміжних  органів,  що  утворюються
органами державно.і. влади, органами місцевого самоврядування для проведення
консультацій з іромадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань,
що стосуються сфери діяльності ФГТУ.



2.4.13.Підтримуватипряміміжнародніконтактизорганізаціямигромадянінших
кра.і.н,укладативідповідніугодитабратиучастьуміжнароднихзаходахзпитань
діяльностіФГТУ,щонесуперечатьміжнароднимзобов'язаннямУкра.і.ни.

2.4.14.  Засновувати з метою  досягнення статутно.і. мети  (цілей) засоби масово.і.
інформації.

2.4.15.    Створювати   .та   реалізувати   різноманітні   іроекти,   запроваджувати
проірами.

2.4.16. На добровільних засадах брати участь або засновувати іромадські спілки
тощо,   у   тому   числі   міжнародні,   укладати   угоди   про   співробітництво   і
взаємодопомогу.

2.4.17.   Одержувати   на   умовах   оренди   або   тимчасового   безкоштовного
користування  будівлі,  обладнанш,  транспортні  засоби  та  інше  майно,  що
необхіднедляздійсненнястатутнихнапрямівдіяльностіФГТУ.

2.4.18.  Відкривати  рахунки  у  національній  та  іноземній  валютах  в  установах
банк1в.

2.4.19.Користуватися.іншимиправами,передбаченимизаконодавствомУкра.і.ни.

2.5. ФГТУ несе відповідальність за сво.і.ми зобов'язаннями належним .і.й майном.
ФГТУневідповідаєзазобов'язаннямисво.і.хчленів,а.іЇчлениневідповідаютьза
зобов'язаннями   ФГТУ,  за винятком  випадків,  коли  вони  беруть  на  себе  такі
зобов'язання.

з. мЕтА тА нАпрями діяльності

3.1.  Метою  ФГТУ  є  об'єднання  іреків  діаспори,  здійснення  та  захист.прав  і
свобод,   сприяння  задоволенню  духовних,  суспільно-по]іітичних,   соціально-
економічних,      національно-культурних,     науково-освітніх,      інформаційно-
просвітницьких,  оздоровчих,  виховних  та  інших  інтересів  й  потреб  членів
ФГТУ, збереженню миру,  єдності та гармонійних міжнаціональних взаємин в
Укра.і.ні,розвитоквсебічнихзв'язківзГрецієютагрецькимзарубіжжям.

3 .2. Напрями діяльності ФГТУ:

:         и::Ї=СТуЩ==вСі=::::пйр::#вО±УТНвііГдіНОТсеиРне:: ЧЕеоНрі#:=нY;  та   решізаці.і.
державно.і.    етнонаціональноЇ    політики    у    відповідності    з    міжнародними
стандартами;
•            співпраця  з  органами  втіади,  іuі.ц.ізuіv  -щ,іv„t„.ґ.v~_ ---- _7    і
об'єднаннями  з  метою  укріплення    громадянського  суспільства,  толерантних
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Міжнаціональних взаємин, духовно.і., політико-правово.і. та соціально-економічно.і.
стабільності в державі, реалізаці.і. мети ФГТУ;
•          розвиток дружби та співпраці з історичною батьківщиною та ірецьким
зарубіжжям;
•          консолідація, збереження та національно-культурний розвиток діаспори;
•          відродження  й  модернізація  конструктивного  іромадського  ірецького
руху;
•          сприяння   формуванню   у   членів   діаспори   національно.і.   свідомості,
історичноЇ   пам'яті,   патріотизму,   загальнолюдських   та   ірецьких   правових,
демократичних та духовних цінностей;
•               залучення  до  ірецького  руху  молоді  і  дітей,  сприяння  реалізаці.і.  Їх
самобутніх етнічних, мовних, культурних потреб;
•           збереження  та. ро?виток  рідно.і.  мови,  літератури,  культури,  традицій,
звича.і.в, національних видів спорту;
•           вивчення та популяризація новокрецькоЇ мови, історі.і. та культури Греці.і.;
•          розвиток  науково-дослідницькоЇ та  видавничо.і.  діяльності,  пов'язаноЇ  з
історією, культурою та іншими сферами життєдіяльності іреків;
•           підтримка та популяризація діяльності ірецьких творчих діячів;
•             заснування та розвиток національних ЗМІ, задоволення інформаційних
потреб членів ФГТУ;
•           сприяння     реабілітаціЇ,     збереженню     пам'яті     та     реалізаці.і.     прав
репресованих та депортованих греків;
•          сприяння розвитку туризму, просвітницько-оздоровчих проірам в Греці.і.,
грецькому зарубіжжі та Укра.і.ні;
•          підтримка благодійництва, сприяння розвитку гуманітарних програм;
•          сприяння реалізаціЇ в Укра.і.ні торгово-економічних, соціальних, науково-
освітніх, медичних ірограм;
•          розвиток міжнародних зв'язків та налагодження міжнародноЇ співпраці з
питань,  які   стосуються   статутно.і.  діяльності   ФГТУ;   запрошення   в  Укра.і.ну
іноземних  спеціалістів,  направлення  за  кордон  членів    ФГТУ  для  реалізаці.і.
проектів та проірам іромадського об'єднання;
•         провадження  іншо.і.  не  заборонено.і.  законом  діяльності  відповідно  до
напрямів діяльності ФГТУ та законодавства Укра.і.ни.

4. ПОРЯдОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОБ'ЄдНАННІ,
прАвА тА оБов'язки члЕшв Фгту

4.1.      Членство   в   ФГТУ   будується   на   принципі   добровільності.   Членами
(учасниками)  ФГТУ  можуть  бути  юридичні  особи  приватного  права,  в  т.ч.
ірецькі іромадські об'єднання зі статусом юридично.і. особи та почесні фізичні
особи ірецького походження, рекомендовані ірецькими об'єднаннями,  а також
інші іромадяни Укра.і.ни й іноземні іромадяни, які досягли 18 років і поділяють
мету   та   напрями   діяльності   цього   Статуту,   приймають   активну   участь   в
громадському житті ФГТУ.
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4.2. Набуття членства в ФГТУ здійснюється:
а) юридичними особами приватного права, в т.ч. ірецькими іромадськими

об'єднаннями зі статусом юридично.і. особи -на підставі заяви та рішення зборів
про  вступ  до  ФГТУ,  а  також  доданих  документів:   Статуту,  свідоцтва  про
реєстрацію  (за  наявності),  списку  членів  організаці.і.,  протоколу  установчих
зборів та реєстру осіб,. що брали участь у зборж, відомостей про керівний склад
юридично.і. особи;

б)   фізичними   особами  -   на   підставі   особистоЇ  заяви   та  рекомендаці.і.
ірецького об'єднання.

Члени ФГТУ мають право бути членами ініпих юридичних осіб, в тому числі
громадських об'єднань. Подвійне членство юридичних особах -членах ФГТУ не
допускається,   за  виключенням   участі   в  творчих,   спортивних  та   інших   за
професійною ознакою громадських об'єднаннях.

4.3.   Участь   в   ФГТУ   може   бути   тимчасово   призупинена,   що   передбачає
обмеження  всіх  або  деяких  прав  і  обов'язків  Члена  ФГТУ.  Призупинення
членства   в   ФГТУ   відбувається   за   рішенням   Ради   ФГТУ.   Призупинення
допускається  виключно  за  наявності  одніє.і.  чи  декількох  з  нижчеперелічених
підстав:

-  невиконання  членом  ФГТУ  сво.і.х  обов'язків,  визначених  установчими
документами, правилами, положеннями та Статутом ФГТУ;

- неЕиконання (та ігнорування) рішень З'Їзду, Ради ФГТУ та .і-і. Голови;
- діЇ чи бездіяльності члена ФГТУ, наслідком яких стало заподіяння шкоди

діловій репутаці.і. та/або матеріально.і. шкоди ФГТУ. При цьому під «заподіянням
шкоди діловій депутаці.і. ФГТУ» слід розуміти поширення членом неправдиво.і.
інформаці.і. піляхом опублікування .і-і. у пресі, передачі по радіо, телебаченню, з
використанням інших засобів масово.і. інформаці.і., викладення в листах, заявах,
адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій
формі  невизначеному  числу  осіб  або  хоча  б  одній  людині,  що  спрямоване
безпосередньо проти ФГТУ та порочить .іЇ ділову репутацію.

4.4. Припинення членства в ФГТУ припиняється у випадках:
•             добРОВіЛЬНОГО ВИХОдУ З Не.1.;
•          виключення  зі  складу  ФГТУ  за  невиконання  умов  членства  та  норм
Статуту як фізичними особами, так і юридичними особами - членами ФГТУ.

добровільний вихід з ФГТУ здійснюється шляхом подання письмовоЇ заяви
до  Ради  ФГТУ.  Кожен  член  ФГТУ  має  право  вільного  виходу  з  .і-і.  складу.
Членство  в  ФГТУ  припиняється  з  дня  подання  тако.і.  заяви  та  не  потребує
додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена ФГТУ на
будь-яких  виборних  посадах  у  ФГТУ.  Членство  в  ФГТУ  Голови,  Першого
заступника голови, Заступників голови припиняється з дня, наступного за днем
обрання нового Голови, Першого заступника голови, Заступників голови.



•Прийом  та  виключення  з  членів  ФГТУ  здійснює  Рада  ФГТУ  більшістю

голосів .і-і. членів, а у спірних випадках остаточне рішення іриймає З'Їзд ФГТУ.

4.5. Усі члени  ФГТУ є рівними у реалізаціЇ сво.і.х прав та обов'язків.

4.6. Члени ФГТУ мають право:
•              обирати і бути обраними до складу керівних статутних органів;
•          отримувати від керівних органів інформацію про діяльність ФГТУ;
•           звертатися до ФГТУ за захистом сво.і.х прав і інтересів;

:гту;бРаТИ  УЧаСТЬ У  ВИРОбЛеНі  Та реалізаці.і. програм  і  планів,  у  всіх  заходж
•          добровільно припинити членство у ФГТУ;
•          вільно поширювати інформацію про свою діяльність;
•           звертатися до  органів державно.і. влади та місцевого  самоврядування,.і.х
посадових осіб з пропозиціями, заявами, скаргами;
•          одержувати ііублічну інформацію ;
•          брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів;
•          проводити мирні зібрання;
•          здійснювати    підприємницьку    діяльність    безпосередньо,    або    через
створені юридичні особи (товариства, підприємства), в порядку, передбаченому
Законом  «Про  іромадські  об'єднання»,  якщо  така  діяльність  відповідає  меті
(цілям) ФГТУ та сприяє .і-і. досягненню;
•          засновувати ЗМІ;
•          брати участь у роботі консультативно-дорадчих органів, що утворюються
органами державноЇ влади та місцевого самоврядування;
•          бути учасником цивільно-правових відносин;
•         здійснювати інші права, не заборонені законом.

4.7. Члени ФГТУ зобов'язані:
•          виконувати вимоги Статуту, рішення вищого і керівних органів ФГТУ;
•          сприяти консолідаці.і., організаційному та духовному зміцненню ФГТУ;
•          фізичні   особи  -   сплачувати   членські   внески,   в   порядку   і   розмірі,
встановленому Радою ФГТУ.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФГТУ

5.1.   Управління      ФГТУ   здійснюється   на  засадах  демократизму,   гласності,
виборності  органів управління,  підпорядкованості  і  виконавчо.і. дисципліни,  із
врахуванням регламентуючих документів ФГТУ.

5.2.   Органами   управління      ФГТУ   є:      З'Їзд   членів   ФГТУ,      Рада   ФГТУ.
Засідання  керівних  органів  ФГТУ  (З'Їзду,  Ради)  можуть  проводитись  як  за
безпосередньоЇ   участі   членів   (і.х   уповноважених   представників),   так   і   за
допомогою  інтернет  зв'язку  з  використанням  аудіовізуальних  комп'ютерних
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проірам онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання
приймає  Рада  ФГТУ  та  повідомляє  про  прийняте  рішення  членів  ФГТУ  не
пізніше ніж за  10 днів до визначено.і. дати проведення такого засідання (З'Їзду,
ради).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму
засідання   обов'язково вказується у протоколі:  якщо засідання відбувалось за
допомогою інтернет зв'язку, у протоколі обов'язково фіксується за допомогою
якоЇ комп'ютерно.і. проірами відбувалось засідання.

5.3. З'Їзд членів ФГТУ є вищим органом  громадського об'єднання, який вправі
приймати рішення з  будь-яких питань .і-і. діяльності,  в  тому числі  і  з  тих,  що
належать до компетенці.і. Ради.

5.3.1. У З'.і.зді ФГТУ беруть участь .і-і. члени особисто (якщо це фізичні особи)  чи
через  уповноваженого  представника(ків)  (якщо  це  юридичні  особи).  Кожний
член  ФГТУ  має  один  голос.  З'.і.зд  вважається  повноважним,  якщо  на  ньому
присутня більшість членів ФГТУ.

5.3.2.   Звітно-виборний  З"і.зд  скликається  один  раз  на  три  роки.  Відповідне
рішення і3 зазначенням дати, часу, місця іроведення та питань, які виносяться на
обговорення, повинне бути доведене до відома членів  ФГТУ не пізніше, ніж за 2
місяці до дати проведення засідання З'.і.зду. З'.і.зд  розглядає питання, винесені на
його розгляд Радою, Головою, а також членами ФГТУ.

5.3.3.  ПОзачерговий  З'.і.зд  скликається  при  наявності  обставин,  що  зачіпають
суттєві інтереси ФГТУ, Радою, а також в інших випадках, передбачених даним
Статутом  та  законодавством  Укра.і.ни,  протягом  30  днів  з  дня  виникнення
відповідних обставин. У такому разі рішення Ради ФГТУ і3 зазначенням дати,
часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути
доведене до відома членів ФГТУ не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення
з'їзду.

5.4.   дату,   порядок   проведення   З"і.зду   та   норму   представництва   делегатів
встановлює Рада ФГТУ.

5.5.  до виключно.і. компетенці.і.  З'Їзду  належить вирішення наступних питань:

5.5.1  Визначення основних напрямів діяльності ФГТУ затвердження .і-і. планів та
звітів про Їх виконання.

5.5.2. Внесення змін до установчих документів ФГТУ, відомостей про  ФГТУ.

5.5.3.   Затвердження   зразків   печаток,   штампів,   символіки   та   інших  зразків
реквізитів  ФГТУ.



5.5.4.  Прийнятгя рішення про припинення діяльності  ФГТУ.

5.5.5.  Обрання ліквідаційно.і. комісі.і., затвердження ліквідаційного балансу.

5.5.6. Обрання  Ради ФГТУ та відкликання  Ради, або окремих членів Ради.

5.5.7.  Обрання та відкликання Голови ФГТУ.

5.5.8. Обрання РевізійноЇ комісі-і-.

5.5.9.  Визначення порядку та способів реалізаці.і. права власності та здійснення
контролю за .і-і. реалізацією.

5.6.   Рішення   З'.і.зду   вважаються   прийнятими,   якщо   за   них   проголосувала
більшість від чистіа присутніх учасників З'.і.зду. З питань, передбаченими п.5.5.2.
п.5,5.4.  рішення  З"і.зду  вважається  прийнятим,  якщо  за  нього  іроголосувало
більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх учасників З"і.зду.  Також трьома
четвертими голосів членів ФГТУ приймаються рішення щодо відчуження майна
ФГТУ на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна.

5.7.  Головує  на  засіданнях  З'Їзду  особа  з  числа  членів,  обрана    присутніми
Головуючим  З'.і.зду.  Хід  ведення  З'Їзду  протоколюється.  Протоколи  засідань
З"і.зду  ведуться  секретарем  З'.і.зду,  який  обирається  присутніми,  підписуються
Головуючим і секретарем З"і.зду,

5.8.  З'.і.зд    приймає  рішення,  які  оформтіяються  у  вигляді  протоколів  З"і.зду.
Рішення,  прийняті  З"і.здом  з  дотриманням  вимог даного  Статуту,  внутрішнЇх
документів  та  законодавства  УкраЇни,   обов'язкові   для   всіх   інших   органів
управління   ФГТУ  та  членів  ФГТУ.  Рішення,   прийняті   З"і.здом,   набувають
чинності з моменту .і.х прийняття, якщо інше не визначено самим З'Їздом або
чинним законодавством.

5.9.    Рада ФГТУ  є  виконавчим  органом  управління  і  на період  між  З'.і.здами
ВИКОНУЄ    фУНКЦі.1.    З    УПРаВЛіННЯ    .і-1.    ПОТОЧНОЮ,    ОРГаНіЗаЦійНОЮ    діЯЛЬНіСТЮ:

-   обирається З'.і.здом на 3 роки в кількості визначено.і. З"і.здом у складі 60%
голівюридичнихосіб-членівФГТУ(запосадою)та40%фізичнихосіб-членів
Фгту;

-для  забезпечення  кворуму  та  ефективно.і.  роботи  в  період  між  З'Їздами
додатково  до основного  складу Ради обираються  3  кандидати в члени Ради з
правом  дорадчого  голосу.  В  разі,  якщо  член  Ради  тричі  в  рік  без  поважних
причин не ірийматиме участь в роботі Ради або якщо член Ради 3 законних та
поважних  підстав  вийшов  з  .і-і.  складу,  за  рішенням  Ради  такого  кандидата
обирають до .і-і. складу і заміняють члена Ради.

до  складу Ради вхоіить Голова ФГТУ, Перший заступник Голови ФГТУ,
заступники  Голови  ФГТУ,  відповідальний  секретар  та  члени  Ради.  Перший
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заступник Голови ФГТУ, заступники Голови ФГТУ та відповідальний  секретар
обираються З'.і.здом в складі Ради або, якщо З'.і.здом не прийнято відповідного
рішення, Обираються Радою зі свого складу. Кількість заступників Голови ФГТУ
визначається щ]и .і.х обранні.

5.9.1.  Рада підзвітна З'Їзду  і  організовує  виконання  його  рішень.  Рада діє  від
імені ФГТУ в межах, передбачених даним Статутом, внутріііініми документами
та чинним законодавством.

5.9.2.  Раду очолює  Голова ФГТУ.

5.9.3 Структура Ради, .і-і. склад затверджуються З'.і.здом. Члени Ради є підзвітними
З'.і.зду  і  несуть  відповіда]іьність  перед  ним  за  діяльність  ФГТУ  та  належне
виконання  сво.і.х  посадових. обов'язків.  Рада звітує  перед  членами    ФГТУ  на
зїзді.

5.9.4. до компетенці.і.  Ради  відноситься:

5.9.4.1.Орішізаціявиконаннярішень,щийнятихЗ'.і.здом.

5.9.4.2.  Скликання  ЗЇзду та  формування  його  порядку  денного,  встановлення
норми представництва делегатів на З'.і.зд, підготовка матеріалів з питань порядку
денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенціЇ З"і.зду, та
підготовка проектів рішень з цих питань до З'Їзду.

5.9.4.3. Підготовка та подання рекомендацій З'.і.зду  щодо визначення осн.овних
нащ.ямів діяльності  ФГТУ, затвердження планів і звітів про .і.х виконання, інших
пропозицій з питань діятіьності  ФГТУ.

5.9.4.4. Затвердження поточних планів діяльності ФГТУ та заходів, необхідних
для .і.х виконання;

5.9.4.5.Здійснення  окремих  функцій  щодо  управління  майном  за  рішенням
з"1.зду.

5.9.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності ФҐТУ, в тому числі про залуче.ння і
використання коштів і майна  ФГТУ; звітів з виконання програм та проектів  та
подання .і.х на затвердження З"і'зду.

5.9.4.7. Утворення відокремлених підрозділів у формі фі]іій або щ>едставництв та
призначення.і.хкерівників,припиненнявідокремленихпідрозділів.

5.9.4.8. Розподіл адміністративних функцій між членами Ради.

5 .9.4.9. Визначення порядку діяльності Виконавчого комітету.
m



5.9.4.10.  Вирішення  інших  питань,  крім  тих,  що  відносяться  до  виключноЇ
компетенці.і.З"і.зду.

5.9.5. Головує на засіданнях  Ради Голова ФГТУ.

5.9.6. Усі питання, що входять у компетенцію Ради, вирішуються колегіально на
засіданнях   Ради.   Рада   проводить   чергові   і   позачергові   засідання.   Чергові
засідання скликаються ГОловою ФГТУ, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про
час, місце та порядок денний засідання члени Ради повідомляються за 10 днів до
моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою   ФГТУ
за  ініціативою  третини  членів  Ради  або  безпосередньо  за  вимогою  більшості
членів Ради. Засідання  Ради є правомочним за умови присутності більшості його
членів.

5.9.7. КОжен член   Ради може виступати з ініціативою щ>о прийняття рішень із
будь-яких питань, що входять до компетенціЇ Ради.

5,9.8.   У   засіданнях   Ради   беруть   участь   .і-і.   члени   особисто.   Рішення   Ради
приймаються  шляхом  голосування  більшістю  голосів  присутніх.  Кожен  член
Ради має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови.

5.10.  Голова    ФГТУ  здійснює  оперативне  управління  справами,  майном  та
коштами   ФГТУ в межах, встановлених даним Статутом, З'.і.здом та Радою і в
межах своє.і. компетенці.і. і повноважень забезпечує виконання .і.х рішень.

5.11.  Головою  ФГТУ  може  бути  громадянин  Укра.і.ни  ірецького  походження,
який має час, мотивацію, можливості, вищу освіту, досвід громадсько.і. роботи,
знає  новоірецьку  мову,  діалект,  історію  іреків  Укра.і.ни,  основи  політологі.і.,
законодавства   Укра.і.ни,    психологіЇ,   риторики,    володіє   організаторськими,
педагогічними,    комунікативними   та   моральними   якостями,    готовий   та
добровільно    бажаючий    виконувати    почесні    й    відповідальні    іромадські
обов'язки.

Голова ФГТУ:
•              обирається З'.і.здом ФГТУ строком на 3  роки відкритим  або таємним
голосуванням;
•               очолює Раду ФГТУ;
•              представляє  ФГТУ  у  всіх  державних,   громадських  і  міжнародних
орішізаціях, без довіреності діє від імені ФГТУ згідно 3 законодавством УкраЇни
і діючим Статутом;
•               несе  відповідальність  за  діяльність  ФГТУ,  дотримання  статутних  і
проірамних положень;
•             забезпечує дотримання ірав іромадських об'єднань,  статутних норм,
]емократичних щ.инципів роботи, виконання рішень вищого та керівних органів
}шравління;
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•              є розпорядником  коштів і майна ФГТУ згідно рішень З'.і.зду, Ради;
•              має   переваги   внутрішньо.і.   ініціативи   і   загального   контролю   за
діяльністю всіх ланок ФГТУ;
•             видає   розпорядження,   обов`язкові   для   виконання   всіма   членами
(учасниками)  і посадовими особами ФГТУ;
•              вирішує кадрові питання, а також питання організаці.і. діяльності ФГТУ;
•              визначає  і  затверджує  функціональні  обов`язки  і  напрями  роботи
заступників і інших керівників структурних підрозділів ФГТУ;
•              підписує від імені ФГТУ угоди, договори, інші документи;
•               контролює   ефективне   використання   власності   ФГТУ,   діяльність
створених відокремлених підрозділів, підприємств і організацій;
•               представтіяє   ФГТУ   для   здійснення   реєстраційних   дій   (зазначені
повноваження можуть бути покладені на іншу особу);
•             повідомляє  уповноважений  орган  з  питань  реєстраці.і.  про  зміни  до
Статуту, у складі керівних органів, особи, уповноваженоЇ представляти ФГТУ та
місцезнаходження об'єднання (зазнанені повноваження можуть бути покладені
на іншу особу);
•          виступає розпорядником коштів та майна ФГТУ, укладає та підписує від
імені  ФГТУ  господарські  та  інші  договори,  контракти,  видає  довіреності  на
право вчинення дій та представництва від імені ФГТУ;
•          відкриває, використовує і закриває рахунки у національній та іноземних
валютах від імені ФГТУ без додаткового уповноваження;
•             на час відсутності покладає виконання сво.і.х повноважень на Першого
заступника Голови ФГТУ.

Умовами дострокового переобрання Голови ФГТУ на позачерговому З"і.зду
можуть бути:
•              безпідставне     систематичне     недотримання     статутних     норм     в
житгєдіяльності ФГТУ і сво.і.х обов'язків;
•             невиконання прийнятих рішень;
•              неучасть в роботі керівного органу;
•              самоусунення  від  кромадськоЇ  роботи  без  передачі  справ  Першому
заступнику Голови ФГТУ.
•               тривала хвороба.

Перший заступник Голови ФГТУ, заступники Голови ФГТУ:
•             керують  поточною  роботою  ФГТУ  відповідно  до  доручень  Голови
ФГТУ та Ради;
•              за рішенням Ради можуть мати право вчиняти діЇ від імені ФГТУ без
]овіреності, у тому числі підписувати договори тощо;
•              можуть мати інші функціЇ за рішенням Голови ФГТУ та Ради.

5.12. Відповідальний секретар:
•               входить до складу Ради;
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обирається З'.і.здом у складі Ради або обирається Радою зі свого складу;
організує діловодство ФГТУ;
забезпечує інформацією членів (учасників) ФГТУ;
здійснює контроль за виконанням рішень З"і.зду, Ради   в установтіені

терміни;
•              здійснює      організаційно-технічну      підготовку      і      інформаційне
забезпечення проведення з`.і.зду та засідань Ради;
•              за   рішенням   Ради   має   право   вчиняти   діЇ   від   імені   ФГТУ   без
довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

5.13.  Виконавчий  комітет -це  адміністративно-виконавчий  орган,  структура  і
склад  якого  затверджується  Радою.  Очолюється  Головою  ФГТУ,  Забезпечує
виконання  планів,  проірам,  рішень  вищого та керівного  органів  ФГТУ.  Веде
обліково-звітну  та  фінансову  документацію.  Порядок  діяльності  Виконавчого
комітету визначається за рішенням Ради.

5.14. Ревізійна комісія є консультативним та контролюючим органом   ФГТУ і
здійснює  ревізію .і-і. фінансово-господарсько.і. діяльності у випадку участі в ФГТУ
більше десяти членів ФГТУ,

5.14.1. Ревізійна комісія є підзвітною лише  З'.і.зду.

5.14.2.  Персональний  склад    Ревізійно.і.  комісі.і.  затверджується  З'.і.здом.  Член
РевізійноЇ комісі.і. не може бути одночасно членом Ради чи Головою  ФГТУ.

5.14.3    Ревізійна  комісія  обирається  з  числа членів  ФГТУ  в  складі  трьох  осіб
строком   на  три  роки.   За  пропозицією  членів  Ревізійно.і.  комісіЇ  зі   складу
Ревізійно.і. комісі.і. обирається Голова Ревізійно.і. комісіЇ.

5.14.4.  до повноважень  Ревізійно.і. комісі.і. належать:
внесення  пропозицій  щодо  фінансово.і.  діяльності  та  використання

активів  ФГТУ;
складання висновків про фінансову діяльність та використання активів

ФГТУ до затвердження З '.і.здом річних бюджетів, балансів, фінансових та інших
звітів керівних органів  ФГТУ;

проведення перевірок фінансово-господарськоЇ діяльності  ФГТУ;
надання звітів перевірок та ревізій З'Їзду   для  прийняття відповідних

рішень;
ініціювання скликання позачергових З'.і.здів;
затвердження річного плану діяльності  РевізійноЇ комісі.і..

5.14.5.  Очолює  Ревізійну комісію голова, який:
керує роботою  Ревізійно.і. комісі.і.;
скликає  Ревізійну комісію на чергові та позачергові засідання;
підписує    документацію,    підготовлену    за    результатами    роботи
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5.14.6.     Ревізійна  комісія  є  правомочною,  якщо  в  .і-і.  роботі  беруть  участь
більшість   від   .іЇ   складу.   Рішення   приймаються   більшістю   голосів   членів
Ревізійно.і.  комісі.і.,  присутніх  на засіданні.  При рівності  голосів,  голос  голови
Ревізійно.і. комісі.і. є вирішальним.

5.14.7.  Члени   Ревізійно.і. комісі.і. мають  право  участі  в  засіданні  Ради  ФГТУ  з
правом дорадчого голосу.

6. ПОРЯдОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ, ПОРЯдоК
ОСКАРЖЕНІІЯ РІШЕНЬ, дій, БЕЗдІЯ.7ІЬНОСТІ
кЕрівних оргАнів Фгту тА розгляд скАрг

6.1.          Члени  ФГТУ  мають  право  ш]іяхом  подання  запиту  одержувати  від
кері.вних органів ФГТУ повну та достовірну інформацію щодо діяльності ФГТУ,
включаючи прийняті ФГТУ рішення та звіти іц]о використання майна та коштів,
наданих ними ФГТУ в обумовленому ними порядку.

6.2.           З"і.зд  на  чергових  засіданнях  здійснює  розгляд  та  затверджує  звіт
Голови ФГТУ про виконання мети та напрямів діяльності ФГТУ Головою ФГТУ
та членами Ради.

6.3.           На позачергових засіданнях З'.і.зду можуть розглядатися звіти Голови
ОрганізаціЇ та Ради на вимогу не менше 1/3 членів ФГТУ.

6.4.           Голова ФГТУ в сво.і.й діяльності підзвітний З'.і.зду.
6.5.           Будь-які  рішення  керівних  органів  ФГТУ  є  відкритими  для  членів
ФГТУ, за вик]іюченням обмежень, встановлених чинним законодавством.

6.6. Рада ФГТУ на сво.і. засіданнях заслуховує звіти, досвід роботи заступників
ГОлови, членів Ради, членів виконкому, голів юридичних осіб - членів ФГТУ та
фізичних осіб - членів ФГТУ.

6.7. Будь-який член ФГТУ має право звернутися до Ради зі скаргою на рішення,
ді.і.,  бездіяльність  Голови  ФГТУ,  Першого  заступника  та  заступників  Голови
ФГТУ  або  окремих  членів  Ради,  яка зобов'язана розглянути  скаріу  та надати
письмову відповідь в. порядку та строки, встановлені чинним законодавством.
Скарги  членів  (учасників)  ФГТУ  розглядаються  Головою  ФГТУ  та  Радою.  У
спірних питаннях кінцеве рішення приймає З'Їзд. З іриводу невирішених питань
ііожливо звернення до суду.

6.8. З'Їзд   ФГТУ розглядає звернення та спірні рішення керівного органу щодо
скарг членів  ФГТУ.  Про  прийняте рішення  повідомляється  особа,  яка подала
скаргу.
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6.9.  Члени  ФГТУ  мають  право  оскаржувати  рішення,  діЇ,  бездіяльність  З'.і.зду
ФГТУ в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

7. дЖЕРЕЛА НАдХОдЖЕННЯ й ПОРЯдоК
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ШШОГО МАйНА

7.1. ФГТУ є неприбутковим об'єднанням. для здійснення сво.і.х проірамних та
статутних наікрямів діяльності ФГТУ має право на власне рухоме й нерухоме
майно,   цінні   папери,   матеріальні   та   нематеріальні   активи,   обладнання,
транспорт, інші засоби, ірошові кошти набуття яких не забороняється чинним
законодавством Укра.і.ни.

7.2. джерелами надходження коштів ФГТУ можуть бути:
•              кошти,   які   надходять   безоплатно   або   у   вигляді   безповоротно.і.
фінансово.і. допомоги чи добровільних пожертвувань;
•             пасивні доходи;
•              кошти, які надходять до ФГТУ від ведення.і.х основно.і. діяльності;
•              дотаці.і. або  субсиді.і.,  отримані  із  державного  або  місцевих  бюджетів,
державних  цільових  фондів   або  в  межах  технічноЇ  чи  благодійно.і.,  у  т.ч.
гуманітарно.і. допомоги, крім дотаці.і. на реіулювання цін на платні послуги.

7.3.    ФГТУ    для    виконання    своє.і.   статутно.і.    мети    має    право    володіти,
користуватися і розпоряджатися коштами та майном, яке відповідно до закону
передано   .і.й   членами   ФГТУ   або   державою,   набуте   за   рахунок   коштів,
передбачених ст.7,1. Статуту.
Майно та кошти  ФГТУ використовуються  виключно для  виконання  статутно.і.
мети та забезпечення напрямів діяльності об'єднання.

7.4.  Право  власності  ФГТУ  реалізує  З'.і.зд.  Окремі  функці.і.  щодо  управління
}1айном  та  коштами  за  рішенням  З"1.зду  здійсшоє  ГОлова,  Рада  ФГТУ,  абО
створені юридичні особи (товариства, підприємства).

7.5.  доходи  (прибутки)  ФГТУ  використовуються  виктіючно  для  фінансування
видатків  на  утримання  ФГТУ,  реалізаціЇ  мети  (цілей,  завдань)  та  напрямів
]іяльності, визначених цим Статутом.

7.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або .і.х частини серед
3асновників (учасників у розумінні Циві]іьного кодексу УкраЇни), членів ФГТУ,
працівників (крім оплати .і.хньоЇ праці, нарахувашія єдиного соціального внеску),
ч.іенів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

7.7  ФГТУ,  створені  нею  юридичні  особи  (товариства,  підприємства)  ведуть
б}хіалтерський    облік,    фінансову   та    статис'іичну   звітність,    мають    бути
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зареєстровані   у   встановленому   законодавством   порядку   та   сплачувати   до
бюджету обов'язкові платежі.

8. МІЖНАРОдНА СПІВПРАЦЯ

8.1.  ФГТУ у відповідності з сво.і.ми статутними напрямами діяльності, має право
на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим
Статутом, чинним законодавством Укра.і.ни.

8.2. Міжнародна діяльність ФГТУ здійснюється шляхом участі у міжнародних
проектах,  роботі  міжнародних  організацій,  а  також  інших  формах,  що  не
суперечать законодавству Укра.і.ни, нормам і принципам міжнародною права.

8.3. При здійсненні міжнародно.і. діяльності  ФГТУ користується повним обсягом
прав і обов'язків юридично.і. особи.

8.4. Фгту:

8.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів
турніри,     змагання,     конференціЇ,     виставки,     ярмарки,     відряджає     сво.і.х
представників для участі у відповідних заходах за межами Укра.і.ни;

8.4.2.    проводить    спільно    з    іноземними    організаціями    дослідження    у
відповідності з напрямами своє.і. діяльності, публікує .і.х результати;

8.4.3. реалізовує інші спільні проірами та проекти за участю іноземних партнерів
та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству Укра.і.ни.

9. ПОРЯдОК СТВОРЕННЯ, дІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ
дІЯЛЬНОСТІ ВІдОКРЕМЛЕНИХ ПІдРОЗдІ.7ПВ

9.1.  ФГТУ рішенням Ради може утворювати відокремлені  підрозділи у  формі
філій або представництв та призначає .і.х керівників.

9.2. Відокремлені підрозділи ФГТУ не є юридичними особами.

9.3.   Відокремлені   підрозділи  в  сво.і.й  діяльності  керуються  нормами  цього
Статуту в частині, що Їх стосується.  Їхнє найменування повинно вказувати на
ншежність до ФГТУ.

9+. Керівник відокремленого підрозділу може бути присутнім на засіданні Ради
ФІТУ (без права голосу).
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9.4. Припинення діяльності відокремленого підрозділу здійснює Рада ФГТУ, про
що подає до уповноваженою органу з питань реєстраці.і. відповідні документи в
порядку, визначеному чинним законодавством.

10. ПОРЯдОК ВНЕСЕННЯ ЗМШ дО СТАТУТУ

10.1.  Порядок  внесення  змін  до  Статуту  визначається  статутом  та  чинним
законодавством Укра.і.ни ,

10.2.    Зміни    до    Статуту    ФГТУ    приймаються    рішенням    З'.і.зду,    за    яке
проголосувало більшість не менш як у 3/4 голосів присутніх.

10.3. Зміни до Статуту оформлюються іпляхом викладення його у новій редакці.і..

11. ПОРЯдОК ПРИйНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОдО САМОРОЗПУСКУ
АБо рЕоргАнізАщЇ Фгту, використАння ЇЇ коштів

тА мАйІІА

1 1.1. Припинення діяльності ФГТУ здійсшоється:

1) за рішенням більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх учасників З'.і.зду
іпляхом саморозпуску або реорганізаціЇ.

2) за рішенням суду.
11.2. У разі саморозпуску ЗЇзд створює ліквідаційну комісію або доручає Раді
здійснювати  повноваження  ліквідаційно.і.  комісі.і.  для  проведення  припинення
ФГТУ як юридично.і. особи, а також приймає рішенш щодо використання коштів
та майна ФГТУ після .і-і. ліквідаціЇ.

11.3.   Рішення   про   саморозпуск   ФГТУ   та   документи,   визначені   чинним
3аконодавством, надаються до уповноваженого органу з питань реєстраці.і..

11.4.  Припинення діяльності  ФГТУ не має наслідком припинення юридичних
mіб - членів ФГТУ.

11.5. Реорганізація ФГТУ здійснюється на підставі рішення З"і.зду ФГТУ.

11.6. Вступ ФГТУ до іншого іромадського об'єднання не є реорганізацією і не
чає наслідком припинення .і-і. діяльності.

11.7.    У    разі    припинення    (ліквідаці.і.,    злиті`я,    поділу,    приєднання    або
перетворення) ФГТУ .іЇ активи передаються одній або  кільком неприбутковим
орmнізаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
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`11.8. Ліквідація вважається завершеною, Організація такою, що припинила свою
запису  до  Єдиного  державного

осіб - пі
діяльність,  з  моменту  внесення  відповідного
реєстру юридичних осіб, фізичних

Голова президі.і. З "і.зду

Голова секретаріату З"і.зду

ємців та кромадських формувань.

В.Г.Макропуло

І.д.нагай
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