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1.  Загальні положення 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ТАТАР»  (надалі 

«Асамблея» ) є організацією, що об’єднує громадян України татарської національності, та інших 

громадян, які діють на основі спільних інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим 

Статутом згідно вимог чинного законодавства.  

1.2. Асамблея у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про 

громадські об’єднання», іншими нормативними актами чинного законодавства України та цим 

Статутом. 

1.3. Асамблея діє на основі добровільності, рівноправності її членів (учасників), самоврядування, 

законності, гласності  та вільна у виборі напрямів своєї діяльності. 

1.4. Асамблея здійснює свою діяльність у тісному співробітництві з іншими громадськими 

організаціями, фондами та іншими установами і організаціями, фізичними та юридичними особами 

як України, так і інших держав, які своєю діяльністю сприяють вирішенню культурних, 

спортивних, юридичних та інших завдань. 

1.5. Повне найменування українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ТАТАР»; 

1.5.1. скорочене найменування: ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ТАТАР». 

1.5.2. англійською мовою:  

повне найменування:  PUBLIC ORGANIZATION "ALL-UKRAINIAN ASSEMBLY OF  

TATARS"; 
скорочене найменування: PO "ALL-UKRAINIAN ASSEMBLY OF TATARS  "; 

1.6. Асамблея поширює свою діяльність на територію м. Києва.  

1.7. Асамблея за своїм статусом є об’єднанням громадян, які керуються принципами спільності 

інтересів, добровільності і рівноправства.  

1.8. Асамблея створюється на невизначений термін. 

1.9. Місцезнаходження ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ТАТАР»: 03040, м. Київ, вул. 

Ломоносова буд. 5 корп. 1 кв. 18. 

1.10. Асамблея  є неприбутковою громадською організацією і не має на меті отримання прибутку. 

 

2. Юридичний статус Асамблеї 
2.1. Асамблея набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до 

чинного законодавства України. 

2.2. Асамблея має самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютні, печатку 

із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки, символіку, посвідчення,  інші реквізити 

та атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Асамблеї. Символіка підлягає державній 

реєстрації у порядку, визначеному Законом України „Про громадські об’єднання”. 

2.3. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асамблеї. 

Асамблея не несе відповідальності за зобов’язаннями  держави. 

2.4. Асамблея не несе відповідальності за зобов’язаннями засновників та членів, члени та 

засновники не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асамблеї. 

2.5. Відокремлені підрозділи діють на підставі власного Положення, яке не повинно суперечити 

Статуту Асамблеї та чинному законодавству України, схвалюється їхніми вищими керівними 

органами та затверджується Правлінням. 

2.6. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у 

діяльність Асамблеї, як і втручання Асамблеї  в діяльність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством, забороняється. 

2.7. Асамблея  користується самостійністю у питаннях прийняття відповідних рішень, визначення 

умов оплати праці штатних працівників, використання власних фінансових та матеріальних 

ресурсів відповідно до вимог законодавства. 

 

3.  Мета, завдання та напрями діяльності Асамблеї 

3.1. Метою діяльності Асамблеї є добровільне об’єднання громадян на основі єдності інтересів для 

спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод, задоволення та захисту їх законних інтересів,  
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сприяння утвердженню національної самоідентифікації членів Асамблеї, підвищення їх 

культурного та освітнього рівня, сприяння їх соціальному становленню як повноправних членів 

суспільства. 

3.2. Основними завданнями Асамблеї є: 

- надання допомоги членам Асамблеї у вивченні мови, історії та культури татарського народу, 

узагальнення та популяризації його досягнень; 

- сприяння відновленню втрачених культурних та історичних національних цінностей та традиції 

татарського народу, що мешкають в Україні; 

-  пропагування ідеї інтернаціоналізму, братства і дружбі народів; 

-  сприяння подоланню національного нігілізму; 

- здійснення налагодження дружніх зв’язків з національними та культурними організаціями 

народів України та інших країн; 

-  сприяння встановленню та розвитку  міжнародних зв’язків; 

-  організування фольклорних груп та ансамблів, здійснення благодійної концертно-видовищної 

діяльності, а також видавничу діяльність щодо популяризації культурних заходів; 

- сприяння розвитку народних, декоративно-ужиткових промислів та інших видів народної 

творчості; 

-  проведення громадських науково-практичних досліджень у сфері етнографії, релігії, відновлення 

архітектурних та художніх пам’яток;  

-  організація недільних татарських шкіл, гуртків, лекцій, конференцій, “круглих столів” із 

залученням кращих представників татарської, української та інших національностей України, 

провідних діячів культури, науки і політики; 

-   створення мережі пунктів громадського харчування на благодійній основі із використанням 

елементів та традицій національної татарської кухні; 

- організація упорядкування татарських ділянок поховання на міських та сільських цвинтарях, 

здійснює допомогу у проведенні культових обрядів та поховань згідно історичних традицій 

- сприяння розвитку ділового механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування членів 

Асамблеї; 

- сприяння розвитку особи на засадах загальнолюдських цінностей та моралі; 

- сприяння у наданні безоплатних консультаційних та інформаційних послуг членам Асамблеї з 

питань захисту прав громадян,  а також по культурній тематиці, популяризації культурних 

цінностей; 

- сприяння створенню кращих умов життя в Україні; 

- сприяння залученню членів Асамблеї до участі в суспільно-корисній праці; 

- сприяння заходам для запобігання моральної й духовної деградації людини; 

- сприяння вихованню та моральному становленню особистості на основі загальновизнаних норм 

моралі. 

3.3. Для досягнення своїх цілей та виконання статутних завдань, Організація у встановленому 

чинним законодавством порядку: 

- сприяє всебічному налагодженню та пропаганді співробітництва між представниками різних 

етнічних спільнот, культурними та громадськими діячами заради розвитку добросусідських  

відносин, пошуку спільних інтересів, збігу думок, сторінок історії; 

- організує  роботу підрозділів для виконання завдань Асамблеї; 

- представляє та захищає свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів в органах 

державної влади та управління, громадських організаціях; 

- сприяє у задоволенні соціальних, економічних, культурних та інших спільних інтересів своїх 

членів; 

- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права; 

- отримує від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування 

необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності; 

- вносить пропозиції до органів державної влади й управління з питань  статутної діяльності 

Асамблеї; 

- приймає участь та сприяє організації проведення безоплатних освітньо-методичних й культурно-

масових заходів (збори, конференції, семінари, зустрічі, лекції, виставки, тощо); 
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- відряджає своїх представників на навчання, обмін досвідом;  

- створює діловий механізм обміну інформацією, досвідом, спілкування членів Асамблеї. 

 

 

4.Члени Асамблеї , їх права та обов’язки 

4.1.Членами Асамблеї є її засновники, та інші громадяни, які поділяють мету та завдання Асамблеї, 

беруть участь у її діяльності, визнають і виконують вимоги Статуту Асамблеї, проініціювали 

створення Асамблеї. Засновники - громадяни набувають статусу члена Асамблеї та мають права і 

несуть обов’язки, передбачені законодавством і цим статутом для членів Асамблеї. 

4.2. Прийняття членів Асамблеї  здійснює Правління Асамблеї. 

4.3. Прийом нових членів до Асамблеї здійснюється на підставі письмової заяви за умови: 

- визнання положень установчих документів Асамблеї ; 

- визнання цілей та завдань Асамблеї ; 

- сприяння діяльності Асамблеї. 

4.4. Член Асамблеї має право: 

4.4.1. брати участь у діяльності Асамблеї; 

4.4.2. обирати і бути обраним до статутних органів Асамблеї; 

4.4.3. вносити пропозиції до статутних органів Асамблеї щодо поліпшення діяльності Асамблеї, 

брати участь в обговоренні всіх питань діяльності Асамблеї; 

4.4.4. звертатися до Асамблеї з метою захисту своїх законних прав та інтересів; 

4.4.5. одержувати вичерпну інформацію з будь-якого питання, що стосується діяльності Асамблеї; 

4.4.6. вийти у встановленому порядку з Асамблеї. 

4.5. Член Асамблеї зобов'язаний: 

4.5.1. дотримуватися вимог Статуту Асамблеї та виконувати рішення статутних органів Асамблеї; 

4.5.2. сплачувати членські внески; 

4.5.3. всебічно сприяти реалізації статутних мети та завдань Асамблеї; 

4.5.4. дотримуватися дисципліни, виконувати взяті на себе зобов'язання щодо Асамблеї; 

4.5.5. сприяти розширенню зв'язків Асамблеї та розповсюдженню інформації про діяльність 

Асамблеї.  

4.6. Члени Асамблеї добровільно вибувають з неї на підставі заяви про вихід, подані до Правління. 

Заява розглядається протягом одного місяця з дня її отримання. За результатом розгляду 

приймається рішення Правління про вибуття з Асамблеї.  

4.7. Виключення із числа членів Асамблеї проводиться за рішенням Правління у наступних 

випадках: 

- дискредитації  мети, цілей та завдань Асамблеї; 

- невиконання Статуту Асамблеї, порушення її внутрішнього регламенту, невиконання рішень 

статутних органів. 

 

5. Керівні органи Асамблеї  

5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори членів (надалі - Загальні збори), що 

скликаються Правлінням не менше одного раз на  рік. Про скликання та порядок денний Загальних 

зборів члени Асамблеї сповіщаються не пізніше, ніж за п’ятнадцять днів  до їх відкриття. Члени 

Асамблеї беруть участь в Загальних зборах особисто або через своїх представників. 

5.2. Позачергові Загальні збори можуть скликатися Правлінням, Ревізійною комісією, а також на 

вимогу не менше 1/3 членів Асамблеї. У таких випадках Загальні збори скликаються на підставі 

відповідного рішення Правління або Ревізійної комісії та обговорюють лише ті питання, для 

розгляду яких їх було скликано. Позачергові Загальні збори скликаються у такому ж порядку, що і 

чергові Загальні збори. 

5.3. До виняткової компетенції Загальних зборів належить вирішення таких питань: 

- визначення основних напрямків діяльності Асамблеї; 

- затвердження Статуту Асамблеї , внесення до нього змін та доповнень; 

- обрання Голови Правління Асамблеї, членів Правління Асамблеї, Голови та членів Ревізійної 

комісії, затвердження Положення про Ревізійну комісію; 

- затвердження програм відповідно до мети та завдань Асамблеї; 
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- реалізація права власності на майно Асамблеї, 

- затвердження кошторису доходів та видатків на рік та змін до нього; 

- визначення розміру вступних та членських внесків, прийняття рішення про зміну розміру, форми 

і порядку внесення членами Асамблеї вступних, обов’язкових членських та додаткових внесків; 

- присудження почесних звань членам Асамблеї; 

- затвердження звіту Правління; 

- затвердження звіту Ревізійної комісії; 

- прийняття рішення про припинення діяльності Асамблеї; 

- призначення ліквідаційної комісії; 

- розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Асамблеї та у 

місячний термін надає відповідь за наслідками розгляду скарги; 

- призупинення повноважень інших керівних органів, постійно або на визначений термін; 

- розгляд апеляцій на рішення статутних органів та посадових осіб Асамблеї. 

5.4. Загальні збори є правомочними, якщо в їх роботі приймає участь не менше 2/3 членів 

Асамблеї. Головує на Загальних зборах Голова зборів. Рішення з питань порядку денного 

приймаються простою більшістю голосів присутніх, за винятком випадків, передбачених цим 

Статутом. 

5.5. Рішення про внесення змін до Статуту Асамблеї,  відчуження майна Асамблеї  на суму, що 

становить п'ятдесят і більше відсотків майна Асамблеї, та про припинення діяльності  Асамблеї 

приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх. 

5.6. Виконавчим органом Асамблеї є Правління. 

5.6.1. Правління Асамблеї складається із 7 осіб, здійснює керівництво діяльністю Асамблеї між 

Загальними зборами і збирається в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. 

Правління обирається  Загальними зборами строком на 1 рік. 

5.6.2. До складу Правління Асамблеї входять:  

- Голова правління, 

- шість членів Правління. 

5.6.3. Головуючим на засіданнях Правління є Голова Правління. 

5.6.4. До компетенції Правління належить: 

- прийняття рішень про скликання Загальних зборів; 

- повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до їх початку; 

- вирішення питання про прийняття у члени Асамблеї та виключення членів з її складу; 

- розробка та виконання програм відповідно до мети та завдань Асамблеї; 

- прийняття рішення про створення Виконавчої дирекції; 

- затвердження Положення про Виконавчу дирекцію і її структури, призначення Виконавчого 

директора; 

- затвердження зразків штампів, символіки та атрибутики, нагород та власних відзнак Асамблеї; 

- прийняття рішень про створення та ліквідацію Експертної ради та інших дорадчих органів 

Асамблеї, затвердження положень про їх діяльність; 

- координація і контроль за роботою органів, що створюються в Асамблеї, надання їм методичної 

та організаційної допомоги; 

- розробка та подання на затвердження Загальних зборів кошторисів доходів і видатків Асамблеї, 

звітів про надходження та використання коштів, визначення форми та розмірів оплати праці 

штатних працівників, формування штатного розкладу;  

- управління майном в межах прав, наданих Загальними зборами; 

- затвердження Положень про почесне членство Асамблеї; 

- вирішення інших питань щодо діяльності Асамблеї, що не входять до виняткової компетенції 

Загальних зборів; 

- розгляд подань місцевих осередків про включення/виключення з Асамблеї та розпуск місцевих 

осередків. 

5.6.5. Засідання Правління  проводяться раз на місяць та може приймати рішення, якщо в засіданні 

беруть участь більше половини його членів. 

5.6.6. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів.  
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5.7. Голова Правління очолює Правління та здійснює поточне керівництво Асамблеї. Голова 

Правління обирається Загальними зборами Асамблеї строком на 1 рік.  

5.7.1. Голова Правління: 

- має право підпису фінансово-господарських документів; 

- без довіреності діє від імені Асамблеї, представляє Асамблею в органах державної влади і 

управління, місцевого самоврядування, перед іншими юридичними та фізичними особами України 

та іноземних держав; 

- укладає та підписує договори (контракти) від імені Організації, видає доручення, в межах своїх 

повноважень здійснює управління майном, в тому числі, грошовими коштами Асамблеї; 

- відкриває і закриває рахунки Асамблеї в установах банках та інших фінансово - кредитних 

установах; 

- приймає на роботу i  звільняє  з  роботи  на  пiдставi  трудових договорів (контрактів) працівників 

Асамблеї, застосовує до них заходи заохочення i накладає стягнення; 

- організує  ведення  бухгалтерського  обліку  та  звiтностi в Асамблеї. 

5.8. Для організації та ведення поточної діяльності Асамблеї за рішенням Правління або Голови 

Асамблеї  може створюватися Виконавча дирекція, яка діє на основі Положення, що затверджується 

Правлінням. Структура Виконавчої дирекції, кошторис витрат на її утримання та штатний розклад 

затверджуються Правлінням в межах сум, затверджених кошторисом Асамблеї. Виконавчу 

дирекцію очолює Виконавчий директор. Виконавчий директор призначається Правлінням з 

обов’язковим погодженням Головою Асамблеї.  

 

5.9. Для здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю Асамблеї 

Загальними зборами обирається Ревізійна комісія строком на 1 (один) рік. Ревізійна комісія 

Асамблеї складається із 3 осіб. Засідання проводяться по мірі необхідності, але не рідше 1 разу на 

6 місяців. 

5.9.1.Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, що входять до складу Правління Асамблеї. 

5.9.2. Ревізійна комісія підконтрольна та підзвітна Загальним зборам. 

5.9.3. Порядок роботи Ревізійної комісії, прийняття нею рішень встановлюються Положенням 

про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами. 

5.9.4. Ревізійна комісія: 

- виявляє типові недоліки та порушення в роботі Асамблеї, її статутних органів усіх рівнів та 

сприяє вирішенню внутрішньо-організаційних конфліктних ситуацій і подає інформацію на 

розгляд Голові Правління Асамблеї; 

- перевіряє виконання кошторису та бюджету статутними органами Асамблеї; 

- ревізує фінансово-господарську діяльність Асамблеї; 

- для виконання своїх обов'язків може залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців за 

згодою Правління; 

- інформує Правління, Загальні збори про фінансовий стан Асамблеї. 

Перевірки проводяться за дорученням Загальних зборів, Правління, за власною ініціативою або 

на вимогу не менш ніж 1/3 членів Асамблеї. 

Ревізійна комісія має право вимагати та отримувати від посадових осіб Асамблеї та її 

членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також 

особистих пояснень.  

5.9.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів або 

Правління, якщо виникла суттєва загроза інтересам Асамблеї, або інтересам її членів, а також у 

разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Асамблеї 

чи її членів. 

5.10. Керівні органи Асамблеї здійснюють свою діяльність на принципах відданості справі, 

відповідальності, добросовісності та солідарності. 
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6. Порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами 

(учасниками) 
6.1. Враховуючи, що громадські об’єднання діють та здійснюють свою діяльність на принципах 

самоврядності, що передбачає право самостійно здійснювати управління громадським 

об’єднанням, а також не втручання органів державної влади інших державних органів, органів АР 

Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність громадських об’єднань, то керівні органи 

(Правління, Виконавчий директор тощо) зобов'язанні періодично звітувати перед членами 

громадського об'єднання на Загальних зборах з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них 

повноважень та здійснення статутних завдань громадського об'єднання. 

6.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з 

дня озвучування. 

6.3. Усі керівні органи громадського об'єднання мають у 30 денний терміни надавати відповіді 

письмово або електронною поштою на запити членів громадського об'єднання щодо діяльності 

керівних органів та реалізації статутних завдань. 

6.4. Керівні органи громадського об'єднання мають забезпечити для членів громадського 

об'єднання вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та 

про здійсненні статутні завдання. 

 

7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання 

та розгляду скарг. 
7.1. Для захисту прав членів громадського об’єднання Законом визначено положення щодо 

обов’язкового зазначення у статуті громадського об’єднання порядку оскарження рішень, дій, 

бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг. 

7.2. Члени громадського об'єднання мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого 

члена громадського об'єднання, Виконавчого директора тощо, Правління або Загальних зборів 

шляхом подання письмової скарги, а саме: 

 на дії, бездіяльність або рішення члена громадського об'єднання - первинна скарга 

подається до Виконавчого директора тощо, 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 засідання, із обов'язковим викликом 

члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена громадського об'єднання, 

бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - 

повторна скарга подається до Загальних зборів громадського об'єднання, які зобов'язані 

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

громадського об'єднання який скаржиться, а також члена громадського об'єднання дії, 

бездіяльність або рішення якого оскаржується; 

 на дії, бездіяльність або рішення Виконавчого директора тощо - первинна скарга подається 

до Правління, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим 

викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також Виконавчого директора 

тощо 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 Виконавчого директора тощо дії, бездіяльність або рішення якого 

оскаржується; 

 на дії, бездіяльність або рішення члена Правління - первинна скарга подається до 

Виконавчого директора тощо, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих 

днів, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також 

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

скарги Виконавчим директором тощо - повторна скарга подається до Загальних зборів, які 

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

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

якого оскаржується. 
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7.3. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання 

таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги; 

 на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів громадського об'єднання - до суду, 

відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або 

рішень. 

 

 

8. Відокремлені підрозділи 
6.1. Відокремлені підрозділи можуть створюватися за рішенням Правління Асамблеї.  

6.2. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Асамблеї подаються до уповноваженого 

органу з питань реєстрації.  

6.3. Відокремлені підрозділи діють на підставі власного Положення, що не повинно суперечити 

Статуту Асамблеї та чинному законодавству України, схвалюється їхніми вищими керівними 

органами та затверджується Правлінням.  

6.4. Голову відокремленого підрозділу призначає Правління Асамблеї. Голова відокремленого 

підрозділу повинен бути членом Асамблеї. 

6.5. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження: 

- реалізують статутні мету та завдання Асамблеї у певному населеному пункті в межах 

наданих рішенням Загальних зборів, Голови Асамблеї та Правління; 

- проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним 

законодавством України; 

- представляють Асамблею на території певної адміністративно-територіальної одиниці.  

6.6. Голова відокремленого підрозділу має право: 

- отримувати допомогу у реалізації завдань Асамблеї від керівних органів та посадових осіб 

Асамблеї; 

- бути присутнім на загальних зборах; 

- звертатись з клопотаннями до керівних органів Асамблеї; 

- захищати свої законі права та інтереси; 

- на всебічне сприяння від керівних органів Асамблеї. 

6.7. Голова відокремленого підрозділу зобов’язаний: 

- дотримуватись вимог Статуту та Положення; 

- активно впроваджувати рішення керівних органів Асамблеї (прийнятих в межах Статуту та 

чинного законодавства); 

- не допускати дій, спрямованих на порушення честі й гідності членів товариства. 

6.8. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за 

рішенням Загальних зборів або Правління Асамблеї, а також в судовому порядку. 

6.9. Правління Асамблеї розглядає подання відокремлених підрозділів про включення/виключення 

з Асамблеї та розпуск підрозділів. 

 

9. Майно та кошти Асамблеї 

7.1. Асамблея може мати у власності будинки, приміщення, споруди, інвентар,  обладнання, 

устаткування, транспортні засоби, нерухоме майно, майно культурно-просвітницького та 

іншого призначення, кошти, інше майно, необхідне для забезпечення та здійснення діяльності, 

передбаченої цим Статутом. 

7.2. Власність Асамблеї охороняється і захищається чинним законодавством України. 

7.3. Кожен окремий член Організації не має права на відчуження майна Асамблеї як у цілому, так 

і частини майна Асамблеї. 

7.4. Майно та кошти Асамблеї  утворюються за рахунок: 

- грошових, матеріальних внесків (обладнання, будинків, споруд та іншого майна), що надійшли у 

вигляді пожертв громадян, підприємств, установ, українських та зарубіжних організацій, органів 

державної влади; 



 9 

- коштів та іншого майна, переданого Асамблеї засновниками, членами або державою у 

встановленому чинним законодавством порядку, а також майна, придбаного за рахунок власних 

коштів чи на інших підставах згідно чинного законодавства; 

- грошових надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги; 

- пасивних доходів; 

- вступних та членських внесків. 

7.5. Кошти та майно Асамблеї витрачаються на: 

- здійснення заходів, що відповідають меті та завданням, викладеним у Статуті Асамблеї; 

- благодійні цілі; 

- утримання штатних працівників. 

7.6. Асамблея веде оперативний, бухгалтерський облік, діловодство, статистичну звітність 

згідно з чинним законодавством України. 

7.7. Право власності на майно Асамблеї здійснюють Загальні збори. Управління майном Асамблеї   

здійснює Голова Асамблеї, Правління. 

 

10. Символіка Асамблеї 

8.1. Асамблея може мати власну символіку: прапори, емблеми тощо, які є її символами і 

відмітними знаками. 

8.2. Символіка Асамблеї затверджується Правлінням Асамблеї та реєструється у встановленому 

законодавством порядку.  

 

11. Облік та звітність Асамблеї 

9.1. Асамблея веде облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський облік та 

статистичну звітність. 

9.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності 

покладено на головного бухгалтера Асамблеї, компетенція якого визначається чинним 

законодавством України. 

9.3. Перший фінансовий рік Асамблеї починається з дати її державної реєстрації і закінчується 31 

грудня поточного року. Наступні фінансові роки відповідають календарним. 

9.4. Річний звіт по фінансових операціях Асамблеї складаються у строки, визначенні чинним 

законодавством України і з висновками Ревізійної комісії мають бути подані на ознайомлення 

Правлінню Асамблеї і подальше затвердження Загальними зборами, що скликаються не пізніше 

як через 1 місяць після закінчення терміну для складання звіту. 

9.5. Асамблея та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за 

достовірність даних, що містяться в звітах та балансі. 

 

12. Припинення діяльності Асамблеї 

10.1. Діяльність Асамблеї припиняється шляхом  реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або 

саморозпуску. При цьому всі права та обов'язки, що належали Асамблеї, переходять до її 

правонаступників.  Асамблея не може бути перетворена в юридичну особу, метою діяльності якої 

є одержання прибутку.                                                                                                      

10.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск, використання його майна і коштів приймаються 

Загальними зборами, якщо за них проголосували не менше 2/3 делегатів. 

10.3. Рішення про примусовий розпуск Асамблеї може бути прийняте судом у встановленому 

законом порядку. 

10.4. Для вирішення питань, пов'язаних із саморозпуском Асамблеї, Загальні збори створюють 

ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються 

Загальними зборами. 

10.5. У разі саморозпуску активи Асамблеї повинні бути передані одній або кільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. Кошти та інше 

майно Асамблеї, в разі її саморозпуску, не можуть перерозподілятися між її членами, а 

повинні бути використані для виконання статутних завдань або на благодійні цілі. 

10.6. Саморозпуск вважається завершеною, Асамблеї такою, що припинила свою діяльність, з 

моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. 
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10.7. За рішенням Асамблеї, прийнятим Загальними зборами, Асамблеї може реорганізуватись 

шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. 

 

 

                                       13. Зміни та доповнення до статуту Асамблеї 
11.1. Внесення змін та доповнень до Статуту  є компетенцією Загальних Зборів Асамблеї. 

11.2. Рішення Зборів Асамблеї з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього 

проголосувало більше 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах членів Асамблеї.            

11.3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Асамблеї повідомляє уповноважений орган з 

питань реєстрації. 

 

                                                             14.  Заключні положення 

12.1. Право тлумачення, роз’яснення та трактування цього Статуту належить Правлінню 

Асамблеї. Щодо тлумачення, роз’яснення та трактування статуту Правління Асамблеї приймає 

рішення, яке вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість членів, 

присутніх на засіданні.                                     
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