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Стаття 1. 
ЗАГ АЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. ГРОМАДGЪКА ОРГАЮЗАЦIЯ. «ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙОННА СШЛКА ВЕТЕР АНШ А ТО» с самостiйною, неприбутковою, добровiльною 
громадською органiзацiсю, що створена за шщ1ативою ветеранiв 
антитерористично1 операцii у Донецькiй та Луганськiй областях, членiв сiмей 
загиблих учасникiв антитерористичноi операцiУ, а також громадян УкраУни та 
iнuшх осiб, якi всебiчно сприяють дiяльностi ОрганiзацiУ i беруть участь в .,,,... реалiзацiУ П програм та заходiв, на основi едностi iнтересiв для реалiзацii своiх 
прав i свобод. Органiзацiя здiйсmое свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до чинного 
законодавства УкраУни та цъого Статуту. 
1.1. l. Найменування громадськоУ органiзацiУ: 
ГРОМАДСЪКА ОРГАШЗАЦIЯ «ДЕРГАЧIВСЪКА РАЙОПНА СП1ЛКА ВЕТЕР АН1В АТО» 
1.1.2. Скорочене найменування громадськоУ органiзацiУ: 
ГО «ДЕРГ А ЧIВСЬКА Р АЙОНПА СПIЛКА ВЕТЕР АВIВ А ТО» 
1.2.ГО «ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙОНПА СШЛКА ВЕТЕРАНIВ АТО» (далi -

Органiзацiя) пiсля державноi реестрацiУ набувае статусу юридичноI особи i 
може мати самостiйний бала:нс, рахунки в банкiвських установах, печатку зi 
своiм найменуванням, бланки, власну символiку та iншi реквiзити, зразки 

•1, яких затверджуються рiшенням Правлiння та ресструються згiдно з дiючим 
законодавством Укра'iни. 

1.3 . Об'еднання е неприбутковою органiзацiсю, що одночасно вiдповiдае таким 
вимогам: 

- Утворене та заресстроване в порядку, визначеному законом, що регулюе 
дiялънiсть громадськоУ·органiзацii; 
- Доходи (прибутки) Громадсъкоi opraнiзaцii використовуються виключно для 
фiнансування видаткiв на утримання ГромадськоУ органiзацi'i , реалiзацi'i мети 
(цiлей, завдань) та напрямiв дiялъностi, визначених цим статутом. Отримс\нi 
доходи (прибутки) або Ix частину заборонено розподiляти серед засновникiв, 
членiв ГромадськоУ органiзацiI, працiвникiв (крiм оплати Ухньоi працi, 
нарахування единого соцiальноrо внеску ), членiв органiв управлiння та iнших 
пов'язаних з ними осiб; 
- У разi припинення Об'еднання , активи передаються однiй або кiльком 
неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду або зараховуються до доходу 
бюджету; 
1.4. В своiй дiяльностi Органiзацiя керусrься Конституцiею УкраУни, Законом Украiни «Про громадськi об'еднання», iншим чинним законодавством Укра'iни 
та цим Статутом. 
1.5. Органiзацiя володiе, користусrься i розпоряджасrъся сво1м майном у 
вiдповiдностi з цiлями своеУ д~цос'ri., та призначенням майна. 
1.6. Органiзацiя дiе на осно:вi добровiльностi, рiвноправностi членiв, 
самоврядування, законностi та гласностi. 
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1. 7. Органiзацiя вiльна у виборi напрямкiв свосi' дiялыюстi. Втручання 
державних органiв та службових осiб у дiяльнiсть ОрганiзацiJ·, так само як 
втручання Органiзацii" у дiяльнiсть державних органiв, службових осiб та у 
дiялънiсть iнших об'сднань громадян, не допускасться, крiм випад:кiв, .. . 
передбачених Законодавством. 
1.8. Органiзацiя може вступати в мiжнароднi (неурядовi) органiзацi"i, 
пiдтримувати прямi мiжнароднi зв'язки, укладати угоди, брати участь у 
здiйсненнi заходiв, що не суперечать нормам мiжнародного права та 
законодавству У краiни. 

1.9. Органiзацiя вiдповiдае за своiми зобов'язаннями усiм належним Уй майном, 
вiд свого iменi набувае майновi i немайновi права та обов'язки, може виступати 
позивачем та вiдповiдачем у судi. 
1.1 О. Органiзацiя не вiдповiдае за зобов'язаннями П членiв, а члени Органiзацii" 
не вiдповiдають за зобов1язаннями самоi Органiзацii. 

Ста'IТя 2. 
МЕТА (ЦIЛI) ТА НАПРЯМКИДIЯЛЪНОСТI ГРОМАДСЬКОI 

ОРГ АНIЗАЦII. 

2.1. Толовною метою дiяльностi Органiзацii е консолiдацiя i координацiя 
зусиль ветеранiв антитерористичноi операцн у справi ефективного 
використання наявних можливостей у забезпеченнi захисту своiх полiтичних, 
економiчних, соцiальних прав, сприяння в наданнi оздоровчоi, медичноi, 

психологiчноi, правов9i, моральноi та матерiальноi допомоги, у тому числi i для 
вирiшення житлових проблем, учасникам антитерористичноi операцii, 
пiдтримка сiмей загиблих учасникiв антитерористичноi операцii. 
2.2. Для досягнення зазначеноi мети Органiзацiя ставить перед собою такi 
завдання: 

сприяти розробцi та прийняттю районних програм щодо соцiального захисту 
ветеранiв антитерористичноi операцii' та сiмей загиблих, пiдвищення ·Ух 
соцiалъноi активностi; 

брати участь у громадсько - полiтичному життi району, проводити масовi 
заходи; 

сприяти органам виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування у розвитку 
ефективноi соцiальноi полiтики стосовно ветеранiв антитерористичноi операцii' 
та сiмей загиблих, вдосконаленнi системи rx соцiального захисту; 

сприяти створенmо довгостроковоУ програми реабiлiтацii та соцiальноi 
пiдтримки ветеранiв антитерористичноУ операцii, що включатиме лiкування, 
оздоровления, змiцнення фiзичного та моралъно-психологiчного стану членiв 
органiзацii' i сiмей загиблих; 

сприяти наданюо всебiчноi моральноi та iншоi пiдтримки членам Opraнiзaцi'i 
та членам сiмей загиблих, в тому числi всебiчноi допомоги для вирiшення 
побутових, житлових та iнших проблем; 
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брати активну участь n органiзацi'i виховання у пiдростаючого поколiння 

високих морально - етичних якостей, патрiотизму, готовностi до захисту 
Вiтчизни; 

сприяти розщуку вiйськовополонених i тих, хто безвiстi зник; 
сприяти розвитку волонтерського руху щодо тдтримки мобiлiзованих 

нiйськовослужбовцiв, в тому числi, учасникiв антитерористично'i операцii'; 
здiйснювати rуманiтарнi зв'язки з iншими мiсцевими органiзацiями 

ветеранiв антитерористичноi' операцii' на територii. У краi"ни. 
2.3 .Для досягнення зазначеноi' мети та виконання визначених Статутом завданъ 
Органiзацiя в установленому законодавством порядку на всiх структурних ,,,., 
рiвнях здiйснюе свою дiяльнiсть у таких формах: 

виступае учасником цивiлъно-правових вiдносин, набувае майновi i 
немайновi права; 

представляе, вiдстоюе та захищае сво1 законнi iнтереси та iнтереси своiх 
членiв у державних та громадських органах, приймае участь у виробленнi 
регiональноi' соцiальноi' полiтики ; 

приймае участь у громадсько - полiтичному життi району, проведенн1 
масових заходiв (зборiв, мiтингiв, демонстрацiй тощо); 

взаемо.цiе з державними установами, профспiлковими, громадськими та 
релiгiйним:и орrанiзацiями, полiтичними партiями в реалiзацii' статутних 
завдань Органiзацii; 

сприяе iнформуванню, консультуванню з правових питанъ члеюв 
Органiзацii; 

сприяе реалiзацii' рiшень органiв виконавчоi' влади та мiсцевого 
самоврядування з питань працевлаштування, забезпечення житлом, вирiшення 
побутових та iнших проблем членiв органiзацii; 

бере участь у проведеннi заходiв з увiчнення пам 'ятi та подвигiв ветеранiв 
антитерористичноi: операцii; 

розповсюджуе iнформацiю про дiяльнiсть Органiзацii: для засобiв масовоi 
iнформацiI; 

формуе апарат управлiння для здiйснення повсякденноi: практичноi робоrп, 
залучаючи необхiдних фахiвцiв; 
2.4. Громадська органiзацiя реалiзуе поставлену мету та напрямки дiяльностi 
шляхом: 

- створення та заснування засобiв масовоi: iнформацii, установ та органiзацiй, 
пiдприемства, необхiднi для виконання статутних цiлей та завдань; 
заснування або вступанням у мiжнароднi спiлки (союзи, acoцiaцii i т.д.), 
укладання угоди про спiвробiтництво i взаемодопомоrу з iншими 
об' еднаннями rромадян, а також набувати в них членство; 
участi у rромадському обговореннi проектiв нормативно-правових актiв; 
отримання вiд органiв державноi' влади i управлiння та органiв мiсцевого 
самоврядування iнформацiю, неоQхiдну для реалiзацii своi'х цiлей та завдань; 
здiйснюе зовнiшнi (по вiдношеншо до Органiзацii') представницькi функцii 
для захисту вiд неправомiрних посягань гарантованих Конституцiею та 
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законами Укра"iни прав i свобод людини та rромадянина, державних та 
суспiльних iнтересiв; 

- розробляс та реалiзовус проекти, що вiдповiдають iнтересам Органiзацii·, "ii 
члеюв; 

- надання к~нсультацiйно"i та iнформацiйно"i допомоrи пiдлрисмствам, 
установам, органiзацiям, фiзичним особам з питань вiднесених до завдань 
Органiзацii; 

- укладання договорiв та угод про спiвпрацю та спiльну дiяльнiсть, 
встановлення прямих зв'язкiв з навчальними закладами, науковими 
установами, навчальними центрами, пiдприемствами, органiзацiями, ,,,., 
вiдомствами, фондами i товариствами, а також фiзичними особами; 
координуе власнi програми з органами влади i управлiння, · в межах сво1·х 
повноважень та можливостей здiйснюе наукове-методичне та органiзацjйне 
сприяння цим органам; 

- сприяе членам Органiзацii з питань органiзацiI Ix дiяльностi; 
- органiзовуе спiвробiтництво з iнформацiйними громадськими i урядовими 

органiзацiями, обмiнюеться з ними iнформацiею та досвiдом роботи; 
- представляе та захищае своi законнi iнтереси та iнтереси своiх членiв У 

держав!1ИХ органах i rромадських об'еднаннях, судах, органах прокуратури, 
правоохоронних органах та органах державного контролю; 

- виступае учасником цивiльно-правових вiдносин; 
- сприяе у наданнi правовоi допомоги фiзичним та юридичним особам; 
- вносить пропозицii органам державноi влади та управлiння; 

реалiзуе поставлену мету та напрямки дiяльностi iншими незабороненими 
законом шляхом. 

СтапяЗ. 
ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКIЙ ОРГ АНIЗАЦП. 

3 .1. Членство в ОрганiзацiУ е добровiльним, воно е iндивiдуалъним та може бути 
почесним. 

3.2. Членами ОрганiзацiУ можуть бути особи, якi досягли 18 - рiчного вiку, 
учасники антитерористичноУ операцiУ в Донецькiй та Лугансъкiй областях, 
члени сiмей загиблих учасникiв антитерористичноУ операцiУ, а також 
rромадяни Украiни та iнmi особи, якi всебiчно сприяють дiялъностi органiзацii i 
беруть участь в реалiзацiУ Гi проrрам та заходiв. 
3.3.Член ОрганiзацiУ- фiзична особа, яка е дiездатною у правовому вiдношеннi, 
дотримуеться Статуту органiзацiУ та перебувае на облiку в мiсцевому осередку. 
3.4.Членство в ОрганiзацiУ засвrдчуеться членською карткою, зразок якоУ 
затверджуе Рада органiзацii 

3.5.Член Органiзацii не сплачуе членськi внески. 
3.6. Рада Органiзацii веде облi:к"своi'х членiв в реестрацiйному журналi. 
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3.7. Прийом до членiв Opraнiзaцi"i здiйс1-1юЕ:ться П керiвними органами на 
пiдставi особисто1 письмово'i заяви . 
3 . 8 .Членстно в Органiзацii' може бути припинене внаслiдок: 

особистоi" письмовоi' заяви до керiвноrо органу Opraнiзaцii; .. 
виключення i~ членiв Органiзацi'i за дii', нссумiснi з П Статутом. 

3.9. Рiшення про виключення iз членiв Opraнiзaцii' приймають Загальнi збори 
або Рада органiзацii'. 
3.10.Повторний прийом до членiв Органiзацii. можливий не ранiше, нiж через 
рiк пiсля прийнятrя рiшення про виключення. 
3 .11. Члени Органiзацii' не обмежуються у членств~ в iнших об' еднаннях 
rромадян, за винятком альтернативних органiзацiй, якi ведуть до розколу 
ветеранського руху. 

3.12. Права та обов'язки членiв Органiзацii' реалiзуються в порядку, 
визначеному цим Статутом: 

3 .12 .1.Кожен член органiзацii' мае право: 
· брати безпосередню участь у виробленнi й реалiзацii' полiтики Органiзацji' та 
il заходах; 

об'еднуватись разом з iнnшми членами Органiзацii' в мiсцевi осередки; 
висувати кандидатури, включаючи власну, обирати й бути обраним У 

виборнi органи Органiзацii; 
подавати пропозицii, заяви до керiвних органiв Органiзацii' та не пiзнiше 

нiж у мiсячний термiн отримати на них мотивовану писъмову вiдповiдь; 
користуватися допомогою Opraнiзaцii' в реалiзацii своi'х законних прав та . . 

штерес1в; 

вiльно виходити зi складу Органiзацii. 
3.12.2. Кожен член OpraнiзaцiI зобов'язаний: 

перебувати на облiку в районнiй Opraнiзaцii; 
· дотримуватись у своi'й дiялъностi вимог Статуту ОрганiзацiI; 

дб~ти про змiцнення а~торитету Opraнiзaцii', i"i членiв, дотримуватись норм 
морал1 та етичних норм сшлкування; 

· виконувати громадсъкi обо в' язки; 
виконувати рiшення статутних органiв Органiзацii', якi прийнятi в межах 

iхнъоi компетенцii'; 

3 .13. Почесними членами Opraнiзaцii' за рiшенням Ради Opraнiзaцii можуть 
бути особи, якi внесли значний внесок у розвиток Opraнiзaцii'. 

Стапя 4. 
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦII. 

4.1_. Для здiйснення статутних цiлей i задач Орrанiзацiя мае право: 
- ВIЛЬно, на власний розсуд розповсюджувати iнформацiю про свою дiялънiсть i 
проnаrувати своi' iдei та цiлi; 
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7 - представляти, захищати сво'i законш ~нтереси та законнi iнтереси сво'iх членiв 
у державних та громадських оргаюзащях; 

- одержувати вiд органiв державно~ влади i управлiння та органiв мiсцевого самоврядування iпформацiю, необхiдну для реалiзацi~i сво'iх цiлей i завдань; .. . 
- вносити пропозицi'i до органiв влади i управлiння; 
- виступати учасником цивiльно-nравових вiдносин, набувати майновi та немайновi права, вiдповiдати за сво'iми зобов'язаннями, виступати в судi, 
господарському судi вiд своrо iменi; 
- засновувати у порядку передбаченому чинним законодавством засоби масовоi' iнформацi1; 

.,, - створювати установи та opraнiзaцi'i; 
- вступати в об'еднання громадських органiзацiй. 
4.2. Органiзацiя зобов'язана: 
- дотримуватися законодавства УкраУни, принципiв i норм мiжнародноrо права; - видавати за запитом ресструючоrо органу рiше:ння керiвних органiв i посадових осiб Органiзацi1, а також рiчнi та квартальнi звiти про свою . . 
д1яльюсть; 

- допускати працiвникiв реестрацiйноrо органу на заходи, якi проводяться Орrанiзацi~ю; 
- сприяти представникам ресструючоrо органу в ознайомленнi з дiялънiстю ОрганiзацiУ в зв' язку з досягненням Статутних завдань i дотримання 
законодавства УкраУни. 

Статrи 5. 
МАЙНО I ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ. 

5 .1. Органiзацiя може мати у власностi кошти та iнше майно, необхiдне для здiйснення статутноУ дiяльностi . 
5.2. Джерелами формування майна ОрганiзацiУ в грошовiй та iнших формах е:· - регулярнi i одноразовi надходження вiд членiв ОрганiзацiУ; 
- кошти або майно, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротноi 
фiнансовоi допомоги чи добровiльних пожертвувань; 
- майно та кошти, придбанi в результатi господарсъкоi дiяльностi створених Органiзацiею госпрозрахункових установ та органiзацiй, заснованих 
пщприеыств; 

- майно, придбане за рахунок власних коштiв; 
- майно та кошти отриманi у якостi фiнансовоi пiдтримки за рахунок коштiв Державного бюджету Украiни, мiсцевих бюджетiв вiдповiдно до закону; - кошти отриманi вiд iнших органiзацiй, у тому числi вiд мiжнародних органiзацiй та фондiв отриманих для виконання статутних задач ОрганiзацiУ. - кошти або майно, якi надходять ОрганiзацiУ вiд проведения волонтерськоi дiяльностi. 
5.3. Майно, яке передане Органiзацii 'ii членами, е власнiстю Opraнiзaцii. 
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8 5.4.Громадсъка орган1защя самост~и,ю встановлюс розмiр та форму 
використання коштiв . Щорiчний бюджет Громадсько1 органiзацi"i 
розроблястъся Правлiнням та затверджусться на зборах Opraнiзaцj'i. 
5.5. ~ошти та., майно Громадсъкоi' органiзацi'i використовуються виключно для фшансування видаткiв на утримання ГромадськоУ opraнiзaцii' , реалiзацi·i 
мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiялыюстi, визначених цим статутом. 
Отриманi доходи (прибутки) або 1х частину заборонено розrюдiляти серед 
засновникiв, членiв Громадсъкоi' органiзацii', працiвникiв (крiм оплати 1х.ньоi 
працi, нарахування единого соцiального внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб. 

Статrя 6. 
СТРУКТУР А ТА КЕРШШ ОРГ АНИ ГРОМАДСЬКОi ОРГ АНIЗАЦП 

6.1. Орга~ управлiння i контролю Органiзацi1: 
- вищий орган - загальнi збори (далi по тексту Збори); 
- виконавчий орган - Правлiння; 
- постiйно дiючi особи уповноваженi представляти громадське об' сднання -
Голова Органiзацii (Голова Правлiння) та секретар органiзацii (секретар 
Правлiння); . 
6.2. Вищим органом Органiзацi1 с Збори, якi скликасться не рiдше одного разу 
на рiк. Норми представництва i порядок виборiв делеrатiв визначас Правлiння. 
6.2.1. Збори являються правомiрними при наявностi 1/3 членiв Органiзацii 
Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. Позачерговi Збори 
скликаються за вимогою 2/3 членiв Органiзацii, або за рiшенням Правлiння, чи 
Голови, або секретаря Opraнiзaцii. 

На засiданнях Зборiв головуе Голова Правлiння. 
6.2.2. Збори: 
- визначають основнi напрямки дiяльностi, обговорюють i приймають рiшення з 
основних питань дiяльностi Органiзацii, у тому числi при необхiдностi, у 
випадку прийняття вiдповiдного рiшення зборiв i по питанням, що вiдноситися 
до викmочноi компетенцii Правлiння; 
- затверджують склад Правлiння та обирають Голову Правлiння (Голову 
Органiзацii') та секретаря Органiзацii'. 
- розглядають скарги на дii та бездiяльнiсть Правлiння та Голови Правлiння, 
секретаря правлiння; 
- приймають Статут Органiзацii, вносять в нього змiни при наявностi 3/4 
голосiв; 
- реалiзують право власностi в порядку, передбаченому Законом та даним 
Статутом. Окремi функцii щодо управлiння майном мають право делегувати 
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Правлiнню. У випадку делегування даних функцiй, лерешк делеrованих 

функцiй чiтко прописуються у протоколi Зборiв ; 
- приймають рiшення щодо припинення дiяш,ностi, peopraнiзaцi'i та 
саморозпуску Qpraнiзш~ii' при наявностi 3/4 rолосiв. 
6.3. Дiючим керiвним органом мiж засiданнями Зборiв с Правлiння Органiзацi"i. 
Кiлькiсний склад Правлiння Органiзацi'i становить 6 осiб. До Правлiння входять 
Голова Органiзацii' вiн i с Голова Правлiння та члени Правлiння. Один iз членiв 
Правлiння виконус функцii" секретаря ОрганiзацП. 
6.3 .1. Засiдання Правлiння правомiрне за присутнiстю на ньому бiльше 
половини членiв Правлiння. Рiшення приймаються бiльшiстю rолосiв. 
6.3.2. Черговi засiдання Правлiння проводяться не рiдше одного разу на 2 (два) 
мiсяцi. Позачерговi засiдання Правлiння скликаютъся на вимоrу Голови 
Правлiння вiн же с Головою Органiзацi'i, або бiлъше нiж 50 % Ч!}енiв Правлiння 
(не враховуючи Голови Правлiння). 

6.3 .3. Про чергове засiдання Правлiння його члени мають бути повiдомленi не 
пiзнiше, нiж за 5 (п1ятъ) рабочих днiв до засiдання iз зазначенням мiсця, часу 
проведения та порядку денного, якщо про це не було вирiшено на 
попереднъому засiданнi Правлiння. Повiдомлення про позачергове засiдання 
Правлiння, . що скликасrься з питань, якi вимагають термiнового вирiшення, 
можуть надсилатися за 2 (два) робочi днi до дати проведения засiдання iз 
зазначенням мiсця, часу проведения та порядку денного. 

6.3.4. Члени Правлiння обираються Зборами Органiзацii термiном на 5 (п'ять) 
рокiв. У випадку недотримання Правлiнням вимог даного Статуту, вiдсутностi 
кворуму на його засiданнях, за iнiцiативою Голови Правлiння, можуть бути 
iнiцiйованi достроковi перев_ибори складу Правлiння Органiзацii. 
6.3.5. Правлiння Органiзацii: 
- вирiшуе всi питания, пов1язанi з дiяльнiстю громадського об' еднання, за 
винятком тих, що належать до виключноi компетенцii" Зборiв; 

- розробляе основнi напрямки роботи Органiзацi'i; 
- сюшкае збори Органiзацii; 
- затверджус порядок повiдомлення членiв Органiзацii про скликания Зборiв, 
органiзовус пiдготовку до Зборiв; 
- забезпечуе виконання рiшень Зборiв; 
- затверджуе план роботи; 
- здiйснюе прийом нових членiв та виключення членiв з Органiзацii; 
- управляе фiнансовими та матерiальними коштами Органiзацii в рамках, 
делегованих йому Зборами; 

- приймае рiшення про створення та припинення дiялъностi вiдокремлених 
пiдроздiлiв громадського об'еднання; 
- затверджуе зразки печатки зi своiм найменуванням, бланки, власну символiку 
та iншi реквiзити; 

- розгляд скарг на рiшення, дii, бездiяльнiсть Голови Правлiння та членiв 
правлiння; 

: rо.зглядае i~ поточнi питания дiялъностi, якi вносяться на обговорення з 
ШЩ1ативи член1в Органiзацii; 
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- готус проекти змiн та доповнення 11.0 Статуту, для розгляду та затвердженню 
на Зборах; 
- члени правлiння , або Голова Правлiння звiтуютъ не менше одного разу на рiк 
на Зборах, пiсля чого Збори шляхом голосування визнають роботу Правлiння . . задовiльною або . незадовiлыюю . У випадку визнання роботи Правшння 
незадовiльною Збори можуть прийняти рiшення про дострокове переобрання 
Правлiння. 
6.3.6 Очолюс Правлiння Голова Правлiння Органiзацi"i. 
6.4. Керiвними особами Opraнiзaцii с : Голова Органiзацii" (Голова Правлiння) та 
секретар ( секретар Правлiння) ,,., 

Голова Opraнiзaцii с постiйно дiюча особа уповноважена представляти 
громадське об' сднання та офiцiйно висловлюватись вiд iменi громадськоi" 
органiзацi'i. Голова Opraнiзaцii, як i секретар обира~ться Зборами термiном на 5 
( п' ять) рокiв. 
6.4.1. Голова Органiзацii звiтус про резулыати свосi" роботи за рiк на Зборах 
громадськоi органiзацi'i, пiсля чого Збори шляхом голосування визнають 
роботу Г олови Органiзацii задовiльною або незадовiльною. У випадку 
визнання його роботу незадовiльною Збори можуть прийняти рiшенюr про 
достроков~ переобрання Голови Правлiння (Голови Органiзацii), для чого 
скликаеться позачерговi Збори. Голова виконус обов'язки Голови Правлiння 
(Голови Органiзацii) до обрання нового Голови Правлiння та органiзуе 
пiдготовку до позачергових Зборiв. 
6.4.2. В межах своеi компетенцii Голова Органiзацii (Голова Правлiння): 
- без доручення дiс вiд iменi Органiзацii; 
- укладас угоди, мае право першого пiдпису на фiнансових документах; 
- вiдкривас i закривае рахунки в банках та iнших фiнансово-кредитних 
установах; 

- пiдписуе кошторис доходiв та витрат, звiти, листи та iншi дiловi документи; 
- приймае на роботу та звiльняе штатних працiвникiв в Органiзацii ( в межах 
затвердженого Правлiнням штатного розкладу i фонду оплати працi); 
- мае право приймати до розгляду та вирiшувати питания, що е важливим JР1Я 
забезпечення дiяльностi Органiзацii, а також передавати питания на розгляд та 
прийняття рiшення до Правлiння або секретаря; 
- головуе на зборах Органiзацii та очолюе Правлiння; 
- виконуе iншi функцiI, що випливають з цього Статуту та чинного 
законодавства Украiни. 
6.4.3. Секретар обираються Зборами разом з Головою Правпiння термiном на 5 
(п'ять) рокiв. Секретар виконуе обов'язки Голови Правлiння у разi його 
вiдсутностi, виконуе поточну роботу за дорученням Голови Правпiння та 
здiйснюе iншi повноваженняt передбаченi цим Статутом. 
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Стаrrя 7. 

ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ. 

7 .1. Органiзацiя та створенi нею установи та opraнiзaцi·i зобо
в'язанi вести 

оперативний та бухгалтер9~~ий облiк, статистичну звiтнiсть, заресструватись в 

органах державноУ податковоi' iнспекцi'i та вносити кошти до бюджету у 

порядку i розмiрах, передбачених законодавством Украi'
ни. 

Стаття 8. 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДIЯЛЬНОСТI ТА
 ПРИПИНЕIШЯ 

ДIЯЛЪНОСТI ВIДОКРЕМЛЕНИХ ШДРОЗДIЛIВ ГРО
МАДСЬКОi 

ОРГ АНIЗАЦЙ. 

8.1. Органiзацiя може мати вiдокремленi пiдроздiли, як1 утворюються за 

рiшенням Голови Органiзацii. 

8.2. Керiвника вiдокремленого пiдроздiлу призначае Правлiння. Керiвник 

вiдокремленого пiдроздiлу повШiен бути чл
еном Органiзацii'. 

8.3. Вiдокремленi пiдроздiли мають наступнi повноваження
: 

- реалiзують статутнi мету та ,завдання гром
адськоi органiзацiI у певному 

населеному пунктi в межах наданих рiшен
ням Правлiння; 

- проводять роботу по залученню нових членiв зас
обами не забороненими i 

чинним законодавством Укращи; 
1 

представляють гром~ське об' еднання на територii певноi • 

адмiнiстративно-територiальноi одиницi. 
1 

8.4. Керiвник вiдокремленого пiдроздiлу мае право на: 

- використовувати назву та символiку Органiза
цi1 для реалiзацii завдань 

Органiзацii; 
J 

- отримувати допомогу у реалiзацii завданъ Органiзацii вiд к
ерiвних органiв ~ 

та посадових осiб громадськоi opraнiзaцii; 

- буrи присутнiм на зборах Opraнiзaцii, засiданнi Правлi
ння; 

- звертатись з клопотаннями до керiвних органiв громад
ськоi opraнiзaцii; 

- захист своiх законних прав та iнтересiв; 

- всебiчне сприяння вiд керiвних органiв Opraнiзaцii'. 

8.5. Керiвник вiдокремценого пiдроздiлу зобовtязаний: 

- дотримуватисъ вимог Статуту Органiзацii; 

- активно впроваджувати рiшення керiвних органiв вiдокремленого 

пiдроздiлу (прийнятих в межах Статуту Органiза
цii. та чинного законодавства); 

- не допускати дiй спрямованих на порушення честi, гiдностi членiв 

органiзацii. 

8.6. Дiяльнiсть вiдокремленого пiдроздiлу може буrи при
пинено шляхом йоrо 

закриття за рiшенням Правлiння або зборiв Ор
ганiзацii. 

f 
~ 
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Стаття 9. 
~ 

~ 

ПОРЯДОК ОСКАRЖЕН
НЯ РIШЕНЬ, ДIИ, Б.ЕЗДIЯЛЬНОСТI 

КЕРШНИХ ОРГ AHIB ОРГ АНIЗАЦП ТА РОЗГ Л
ЯДУ СКАРГ 

9.1. Звернення, заяви та скарги н
а рiшення, дi'i чи бездiялънi

стъ керiвних органiв 

Органiзацii" розглядаються Правлiнням ОрганiзацiI з додержанням прав 

заявника, в порядку 
та термiни визначенi 

Законом Украi'ни «Пр
о звернення 

rромадян». Скарги на 
дii' та бездiяльнiсть Пра

влiння та Голови Правл
iння, 

секретаря Правлiння ро
зглядаютъ Збори. 

9.2. Особи, виннi у порушеннi Закону Укр
аi'ни «Про звернення rро

мадяю>, 

несуть цивiльну, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть, 

передбачену законодавст
вом Украi'ни. 

Стаття 10. 

НАБРАНПЯ СТАТУТО
М ЧИННОСТI ТА ПОРЯ

ДОК ВНЕСЕНИЯ ЗМIН
 

ДО СТАТУТУ. 

1 О .1 Цей Статут набирае чинност
i з моменту державно У ре

естрацii Органiзацii. 

10.2. Будъ-якi змiни до цього Ста
туту вносяться за рiшен

ням Зборiв в порядку, 

передбаченому цим Ста
тутом при наявностi 3/4 голосiв. 

10.3. Громадська органiзацiя зобов'язана у строк передбачений чинним 

законодавством повiд
омити · орган, що провiв реестрацiю, про змiни, яю 

сталися в Статутi, для в
несення необхiдних змiн

 до державного реестру.
 

Ста'IТЯ 11. 

ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬ
КОi ОРГ АIПЗАЦП 

11.1. Органiзацiя може бути рео
рганiзована за рiшенням

 Зборiв, при наявностi 

3/4 голосiв. 
11.2. Органiзацiя може бути при

пинена саморозпуском 
за рiшенням Зборiв, 

при наявностi 3/4 голосiв. 

11.3.У разi припинення
 або саморозпуску орган

iзацii (у резулътатi йо
го 

лiквiдацiI, злитrя, подiлу
, приеднання або перетв

орення), активи передаю
тъся 

однiй або кiльком неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду або 

зараховуютъся до дохо
ду бюджеrу. 

11.4. Рiшення про саморозпуск
 направляеться в орган, який зареестру

вав 

Органiзацiю для виключ
ення з державного реест

ру. 
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