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зАглльнI поло}кЕння.

1.1, громАлськл ОРГЛНIЗАЦIЯ (грузин ськ о -укрлiнсь кий
КУЛЪТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦВНтг> (надалi - органiзацiя) е громадською
органiзацiею, яка створена на ocHoBi едностi iHTepeciB членiв (1"ласникiв)
Органiзацii для задоволення cBoik зtжонних прав i свобод.

1.2. У своiй дiяльностi Органiзацiя керуеться Конституцiею, Законом УкраiЪи <Про
Державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських
формувань>, Законом Украiни <<Про |ромадськi об'едншrня>, iншим чинним
законодавством Украiни та цим Статугом.

1.3. Органiзацiя дiе на засадах добровiльностi, сап,Iоврядування, законностi та
гласностi.

|,4, Органiзацiя матиме статус всеукраiнськоi, пiсля пiдтвердження такого статусу у
встановленому чинним законодавством tIорядку,

1,5. Органiзацiя набувае прав юридичноi особи з моменту ii державноТ реестрацii у
Встановленому чинним законодавством порядку, мае вiдокремлене майно,
саirlостiйний баланс, власнi кошти, рахунки, в тому чиспi валютний, в баlлкiвських
УсТановах, печатки, штампи, бланки, символiку та iншi реквiзити, зразки яких
затверджуються Правлiнням Органiзацii.

1.6. Органiзацiя мае свою символiку, зрilзки якоi затверджуються Правлiнням
Оргаrriзацii. Символiка рееструеться у вiдповiдностi до чинного зЕжонодавства, Украiни.

L7. Органiзацiя може вiд свого iMeHi укладати угоди, набувати майнових та особистих
немаЙнових прав i нести обов'язки, бути позивачем i вiдповiдачем в судах.

1.8. Щержава, ii органи, установи та органiзацii не несуть вiдповiдальностi за
ЗОбов'язаннями Органiзацii, так само, як i Органiзацiя не несе вiдповiда.пьностi за
ЗОбОв'язаннями держави та iT органiв, установ, органiзацiй, KpiM випадкiв, прямо
передбачених чинним законодавством Украiни та цим Статугом.

1.9. ОРганiзацiя не вiдповИае за зобов'язаннями cBoik членiв (уrасникiв), а члени
(уlасники) ОрганiзацiТ не несуть вiдповiдапьностi за зобов'язаннями Органiзацii,
KPiM Тих випадкiв, що прямо передбаченi чинним законодавством Украiни, цим
Статугом, рiшеннями Органiзацii чи окремими угодами мiж Органiзацiсю та iT
членами (учасниками).

1.10. ОРганiзацiя мае право реалiзовувати свою мету шJIяхом укладЕIння з iншими
ЮРидиlшими особаrrли на добровiльних заоадах угод про спiвробiтництво таlабо
Взаемодопомогу, утворення вiдповiдно до законодtlвства громадських спiлок, а
також в iнший спосiб, не заборонений законодавством.

1.1l. ОРГанiзацiя може здiйснювати спiвробiтництво з iноземними неурядовими
ОРганiзацiями та мiжнародними урядовими органiзацiями з дотриманням законiв
УКРаiни та мiжнародних договорiв Украiни, згода на обов'язковiсть яких надана
Верховною Радою УкраiЪи.

LIz. Найменування Органiзацii:
1.|2.I. повне наЙменування украhською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ

(грузинсько-укрАiнськиЙ культурно-мистЕцькиЙ щЕнтр>;
L|2.2. скорочене найменування украiнською мовою: ГО dРУЗИНСЬКО-

укрАiнський культурно-мистЕцъкиЙ цвнтр>;
|.|2.3. власна Еазва росiйською мовою: (ГРУЗИНСКО-УКРАИНСКИЙ

но -тв ор чЕ ск иЙ цЕнтр)>.

ЕТА I НЛIIРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI ОРГЛНIЗАЦIi.
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органiзачii та населення Украiни санаторно-курортного туризму, пропаганда

здорового способу життя,сприяння у запровадженнi фiзичноi культури i спорту в

сисiемУ вiдпочинку, туризму, оздоровле11ня та дозвiлJUI - без мети отримання

ЕрIiб}тку;
э,?.. Го.цовниМи цапрямами дiяльностi Органiзацii е:

э_,]_1. з&\пст законних iHTepeciB членiв (учасникiв) Органiзацii;
з-э-f, .]приJIння у розробцi Ъа реа-тliзацiI мiждержавних, нацiональних, регiонЕulьних та

]i{iсцевих програм, проектiв та iнiцiатиR спрямованих на розвиток культурно-

}tЕстецькоi-сфЬри, захисту культурно-мистецьких прав, оцоронi, збереженню та

захисту *упurур"оi спадщини, культурно-мистецьких цiнностей та надбань в

порядку установленому чинним законодавством;
]-]-з. сприяння у накопичgннi, аналiзi, поширеннi та забезпеченнi доступу до

кулътурно-мистецькоi iнформаuii, створення власних культурно-мистецьких

lнqlормачiйних сисТем i баЗ даних, виданшI бюлетенiВ та iHrrToi друкованоi

пръдукцii, пiдготовка аулiо-вiзуальних матерiалiв для членiв (уrасникiв)

Органiзацii без мети оц)имання прибуrку;
].2.4, сприяння у вирiшенi культурно-мистоцьких проблем членiв (уlасникiв)

Органiзачii;
з.з,5. сприяти у наданнi допомоги i забезпеченнi реалiзацii культурно-мистецьких

заходiв рiзного рiвня i виду;
].З.6, сприяти розвитку куJIьтурно-мистецькоi справи, провадженн1 ocBlTнbol, HayкoBol,

культурноi та просвiтницькоi дiяльностi задля становлення демократичного
громадянського суспiльства i культурноi взаемодii;

2.2.7, ..rр"""rr" вiльному обмiну досвiдом, знЕlннями, фахiвцями, а також iнформаuiею у
культурно-мистецькiй сферi ;

2.2.8. сприяння yracTi громадськостi в ocBiTHix, наукових, культурних програмах та

дiяльностi з питань культури, мистецтва тощо;

2.2.g. сприяннЯ культурнИм таlабо мистецьким громадським об'еднанням, громадянам

та iншим заirrтересованим суб'ектам у ix дiяльностi з питань культури таlабо

мистецтва:'
2,2,|о, сприяння розвитку культурно-мистецькоi освiти, науки та просвlтництва,

виконанню-програм, пов'язаних з розвитком культурно-мистецькоi справи та

спрямованих на розвиток демократичного громадянського суспlльства;

2.2.t|, ..rp""n*r" органчlпd державноi влади, органаN,I мiсцевого самоврядування,

пiiприемСтвам, ycTaIIoBa]vI, органiзацiям, нез€tлекно вiд ix форми власностi,

громадським об'еднанням з метою досягнення сприятливих уN{ов для активiзацii

розвитку сфери туризму та KypopTiB згiдно з мiжнародними ста}IдартаIчIи якостi та

з урахуванн"* .ороrr.йёьких цiнностей, перетворення fi на високорентабельну,

iнiегрованУ У свiтовиЙ ринок конкурентоспроможну сферу, що забезпечуе

прискореш{я соцiа-пьно-економiчного розвитку регiонiв i держави в цiлому.

2.2.|2. сприяння у cTBopeHHi конкурентоспроможного нацiона_tlьного туристичного

продукту на засадах 
""cr"rrof 

маркетинговоi дiяльностi, спрямованоi на чiтке

позицiювання рiзних видiв туристичних продуктiв, адаптоваIIих до вимог i
очiкувань споживачiв;

2.2.|з, сприяння у забезпечеlrнi ефективного i комплексного (економiчного, соцiального,

екологiчного та iнновацiйного) використаIIня наявного туристичного та курортно-

креацiйного потенцiагrу ;

природокористування 14 охорони

удоскон€Lлення територiальноi

розвитку туристичних територiй,

ияння у trlозв'язаннi проблем рекреацiйного
,олишнього природного оередовища та

и сфери туризму та KypopTiB з MeToIo

гу територiй;
пiдвишенню якостi iнфраструктури KypopTiB та,

iнформацiйнот iнфраструктури рекреацiйних та

ння у сиетемному
йних територiй;

зо



т}?!IстичниХ послуГ шJUIхом створення центрiв туристичноi iнформаuii та

ЕIогry.{яризацii туристичних продуктiв пiд час проваджеЕIIя ярмарковоi,

фесtrва.тrьноi та виставковоi дiяльностi;
з,з-ý?- inpoIj{"", у органiзацii системи якiсноi пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення

ква,riфiкаU'ii фахiвuiв туристичного супроводу та обслуговування, iнших професiй

офери туризму та KypopTiB.
з*],i8. сприlIння в об'еднаннi зусиль органiв державноi влади та органlв мlсцевого

са*\{оврядування, представникiв туристиtшого бiзнесу, iнших га,тlузей економiки та

iнстиiугiв громадянського суспiльства для попу шризацii Украiъи у cBiTi й

форлrуваrrня lмiджу Украiъи як краiни, привабливоi для туризму;

: з.t9, сприяння в органiзацii проведення фiзкультурно-оздоровчих прогрzII\d та

спортивнИх фесiивалiв на базi санаторно-курортних комплексiв;

эj_]*. .np""r,r" в реалiзацii цiльових державних та мiських програм розвитку фiзичноi
куJьтури, спорту та туризму;

]-з,]1. сприянн" .rопуйр".uцri серед членiв (уrасникiв) Органiзацii та громадян Украiни,

прiнципiв санаторно-курортного туризму та вiдпочинку з метою лiкування,

медичноi реабiлiтацii, профiлактики захворюRань та дJuI рекреацii;
]-]"j2. проu.д"""" конференцiй, ceMiHapiB, громадських слухань та дискусiй для

забезпечення ocнoвItoi мети дiяльностi Органiзачii;
i-э.2з. органiзацiя виставок з тематики дiяльностi Органiзацii;
з"Z.24. сприяння розвитку спiвробiтництва з громадськими оргЕшlзацlями за напрямкап4и

дiяльностi Органiзацii в YKpaiHi та налагоджування спiвпрацi з мiжнародними

органiз ацiями з а напрямкаN,Iи дiяльностi Ор ган iз ац ii;
].].25. видання та розповсю ження методичноi, довiдково-iнформацiйноi, iнформаuiйно-

аналiтичнот лiтератури, аулiовiзуальноi продукцii з питань, що стосуються

санаторно-куротного вiдпочинку;
?.2,26. rlacTb у соцiально-значущих заходах;
?.?,27, здiйснення мобiлiзацii фiнансових pecypciB дJUI реалiзацii статутниХ цiлеЙ

Органiзацii;
сприяння розвитку мiжнародних KoHTaKTiB у сферi cTaTyTHoi дiяльностt;

представлення cBoix iHTepeciB в iнших громадських об'еднаннях;

органiзацiя i сприяНня фiнансУваннЮ масов"Х заходiв, якi вiдповiдшоть статугнiй

дiяльностi Органiзацii для членiв (уlасникiв) Органiзаuii;
заJIyIення iнвестицiй для здiйснення cBoix цiлей та завдань, а також дJIя розвитку
спiвробiтництва з цромадськими та iншими структураI\4и;

сприяння створенню телевiзiйних та радiо процрам, сприяння випуску

вiдеофiльмiв;

".rр"""rr" 
в органiзацii фестивалiв, свят, ярмарок, аукцiонiв;

гIасть у громадському життi суспiльства;
пр.л.ruuпъння i захист законних iHTepeciB Органiзацii i його членiв у вiдносинах з

органаNIИ державноi влади, мiсцевогО саN4оврядування,цромадсъкими

органiзацi"r", фi.""нимИ i юридичними особами в досягЕеннi статутних цiлей,

для досягнення проголошених напрямiв дiяльностi Органiзацiя у
встановленому чинним законодавством порядку:

2.з.t. представляс та захищае своi законнi iнтереси та законнi iнтереси cBoix Tленiв

(уlасникiв) у державних i громадських органах;

дО виконання робiт, пов'язаних з виконанЕям статуtних завдань

iT, квалiфiКованиХ спецiалiстiв, у тому числi iноземних;

ýMiHY доЪвiдоМ сприяС cBoiM членЕlм (учасникапr) в органiзацiТ поiЪдок за

рийнятгЮ дiячiВ зарубiжних дiлових i громадських кiл в YKpaiHi;

iзацiйно та матерiально пiдтримуе iншi об'едrrшtня громадян, Еадас

iх cTBopeHHi;
Органiзацii нових членiв (учасникiв). Створюе вiдокремленt

э.?,28.
?.2 ,29.
з"2.3 0.

2,2.31.

2.2,32.

2.2.з3.
2.2.з4.
2.2.3 5.

2.з,

Ьъi
ли, гуртl
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1,i

та Грузii;
З-},8" мае право виступати засновником

осiб приватного права ) а також

матерiально-технiчну базу Органiзацii та ii вiдокрgмлеIIих пiдроздiлiв;

спiвпрацюе з iншими громадськими формуваннями, якi по роду своеi дiяльностi
близькi до статутноi дiяльностi Органiзацii;
при необхiдностi сприяти проведенню громадськоi культурно-мистецькоi

експертизи та незалежноi оцiнки iз залуrенням спецiалiстiв та експертiв Украiни

управлiння;
-ý8. налае своТ незtшежнi висновки з питань, що

ОрганiзацiТ;

громадоьких спiлок, органiзацiй та юридиt{них

уклад ати логовори про спiвпрацю з iншими

громадськими i

засоби масовоi

стосуIоться статутноi дiяльностi

i управлiння та органiв

реаIliзацii cBoix цiлеЙ та

цромадськими формуваннями ;

мае право встьйовлювати iндивiдуа-тrьнi розмiри вступних та чjlенських внескlв;

мае право залr{ати до своеi дiяльностi волонтерiв;

розповсюджуе iнформацiю i пропагуе cBoi iдеi та цiлi;
бере уrа"rь в розробцi законодавчих i iнших нормативних aKTiB Украiни;
здiйснюе мiжнароднi зв'язки;

укладае вiдповiднi угоди з мiжнародними, зарубiжними
благодiйНими органiзацiями, без мети отримання прибутку;

дJUI виконання статутних завдань мас право засновувати
iнформацiТ, Iнтернет-видання;
вносить пропозицii до органiв держЕIвноi влади i управлiння;
в установленому порядку бере r{асть в роботi органiв державноi влади

упiавлiння, шJUIхом д.о..у"urня та представництва cBoik членiв (уrасникiв)

сйадi громадськиХ рflд, що угворюються 11ри оргаIIах державноi влади

i
у
й

одержувати вiд органiв державIIоi влади
самоврялування iнформацiю, необхiдну дJIя

завдань;
видае в установленому чинним законодавством порядку, на неприбугкових
засадах, полiграфiчним способом i/чи на електронних та аудiо-, вiдеоносiях книги,

брошури, iншу друковану продукцiю (в т.ч. наукову та навчilльно-освiтню
продукцiю на елеILтронних та аудiо-, вiдеоносiях), яка пропагуе принципи та iдеi,

дJU{ яких створено Органiзацiю, i якi TicHo пов'язанi з ii основною дiялънiстю;
сприяс фiнансуванню благо.rинних акцiй, проектiв, прогрЕlм, що вiдповiдають
criryrrr"* MeTi та напрямам дiяльностi та здiйснюються спiльно з iншими
громадськими об'еднаннями, благодiйними фондами, пiдприсмствами i

установами;
мiжнародна дiяльнiсть здiйснюеться шJutхом ylacTi у мiжнародних проектах,

роботi мiжнародних органiзацiй, а також iнших формах, що не суперечать

законодавству Украiни, HopMEtM i принципам мiжнаро ного права.

з. члЕни (пдсники)оргднIздцIi. ix прдвд тд оБов,язки.

Ч.тенамИ (уласниками) ОргаНiзацii можуть бути громадяни УкраiЪи, громадяни

iнших держав, особи без громадянства, якi перебувають в Украъi на законних

iдставах, що досягли 14 poKiB та подiляють мету, завдання та напрями дiяльностi
iзацii, визнаютЬ цеЙ Статут, виконуютЬ рiшеннЯ статутних органiв

iзацii, сплачуIоть вступ i та членськi внески, пiдтримують Органiзацiю
во l lнтелоктуапьно.
(1^rасники) Органiзацiт повиннi бути зазначенi в перелiку членiв

n.."o"rrro* (Головою Правлiння)
oi до Правлiння Органiзацii.



Заява про вступ рееструеться Правлiнням Органiзацii. Рiшення про прийом лО

Органiзацii та викrпочення з нього (за необхiдностi) здiйснюеться безпосередньо
Правлiнням Органiзацii на пiдставi письмовоi заJIви, поданоi на iм'я Правлiння
Органiзацii.
Особа вважаеться членом (уrасником) ОрганiзаrliI з дня включення ii даних до
перелiку членiв (уrасникiв) Органiзачii.
членам (у^rасникам) органiзацii можуть видаватись посвiдчеЕня, що
пiдтверлжують tIленство (уlасть). Посвiдчення видаеться Правлiнням Органiзацii
та заповнюеться у вiдповiдностi до форми затвердженоi Правлiнням Органiзацii.
Вихiд члена (уласника) з ОрганiзацiТ с вiльним та здiйснюетьЪя на пiдставi заяви
про вихiд, адресованоi Правлiнню Органiзацii. Правлiння Органiзацii в наступний

робочий день за днем подачi заяви вносить до перелiку членiв (уrасникiв)
Органiзацii запис про вихiд особи зi складу членiв (уrасникiв) Органiзацii.
Члёнство (yracTb) в Органiзацii припиняеться з дня подання заяви про вихiд та не
потребуе додаткових рiшень. З того самого дня rrрипиняеться перебування члена
(уrасника) Органiзацii на буль-яких виборних lrосадах в ОрганiзацiТ.

,Щiя пункту З.7.цього статуту не поширюеться на членiв (уrасникiв) Органiзацii,
обраних на посади Президента (Голови Правлiння) Органiзацii чи Вiце-
Президента Органiзацii, Членство (щасть) в Органiзацii зЕвначених осiб
припиняеться з дня, настуrrного за днем обрання нового Президента (Голови
Правлiння) Органiзацii чи Вiце-Президента Органiзацii.
Член (уrасник) Органiзацii може бути виключений з числа його .тленiв, якщо BiH

не виконуе обов'язки члена (учасника) Органiзацii, своiми дiями або
бездiяльнiстю завдае шкоди репутаltii Органiзацii, його фiнансовому стану, не
сплатив вступrrий внесок, один рil} не сплатив членськi внески, вчинив дii, якi
соромлять члена (учасника) Органiзацii таlабо порушуе Статут Органiзацii.
Рiшення про виключення затверджуеться Правлiнням Органiзацii.
OKpiM пiдстав виключення члена (учасника) Органiзацii передбачених у п. 3.9

цього статуту, рiшенням Правлiння Органiзацii член (уrасник) Оргаrriзацii також
може бути виключений у разi бездiяльностi таlабо втрати зв'язку з Органiзацiею.
Зокрема у виrrадку, якщо протягом строку встановленого керiвним органом
Органiзацii такий член (учасник) не пройшов перереестрацiю.
Члени (учасники), якi вийшли або були виключенi iз Органiзацii, мають право на
вступ до Hei на загшIьних пiдставах.
Фiзична особа, яка мас особливi заслуги в сферi культури, мистецтвq на)rки,
освiти чи в активнiй громадськiй дiяльностi та бере активну rIасть у роботi
Органiзацii, може буги iMeHoBaHa почесним членом Органiзацii. Рiшення про це
приймаеться Загальними зборами учасникiв Органiзацii за iнiцiативою Правлiння,
в порядку та Еа умовах, установлених вiдповiдним Положенням <Про Почесних
членiв Органiзацii>.
Почеснi члени Оргаrriзацii залуlаrоться до здiйснення експертизи проектiв i
програм, якi здiйснlое або фiнансуе Органiзацiя, виступають керiвниками,
кураторами та координатор€lIчIи прогрЕlI\,I та заходiв, що здiйснюються пiд егiдою
Органiзацii.
Почеснi члени Органiзацii у своiй дiяльностi керуються Положенням кПро

очесних членiв Органiзацii>
(учасники) Органiзацii мають право:

i буги обраними до керiвних органiв ОрганiзацiТ;

ди iнформацiю про дiяльнiсть Органiзацii;
пропозицii з питань дiяльностi Органiзацii, створення fi вiдокремлеЕих
в на розгJIяд Загшlьних Зборiв та Правлiння Органiзацii;

'атися iнформацiйною службою Органiзацii та отримувати методичнi
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що проводяться Органiзацiею у формах, передбачених

цим Статутом;
З5"б, брати rIасть у засiданнях Правлiння Органiзацii з прав_-о,lор"ua::::,'"-'"jl;

шJuIхом подання на розгJIяд Правлiння Органiзаuii вiдповiдноi письмовоl заяв

-ý6. Чпени (учасники) Органiзацii зобов'язанi:
,э_ýs.1 

. спр ижи розвитковi органiзацii, бi, брати активну участь у ii дiяльностi;

органiзацii, сприяти роботi керiвних органiв Органiзац11;
iнформацii про

i.З.t6.з..,,р*""ро.*"р.'ЕюзВ'яЗкiворганiзацiiтарозповсюдженню
дiяльнiсть Органiзацii;

з.16.4. надЕшати Органiзашii iнформацiю, необхiдну дJuI il дiяльностi;

_].16.5. сплаIIувати вступнi та членськi внески.

;.ii.' #,;ffi;,''#" ПравлiннЯ Органiзаlri члон (учасник) Органiзаuii може бути
- /\__л--:лл,,iТ оо;;J;;;;;'i, .iouoy органiзачii в разi порушеЕня ним статуту органiзацii, за

-__: _\

il;;;^^; ^;";;-;;;; приймйться простою бiльшiстю толоСiВ ЧЛеНiВ

правлiння Органiзацii. Рiшення Правлiння про виключення може бути оскаржено

до Загzшьних Зборiв Органiзацii,

4. IшPIBHI тА CTATУTHI оргАни оргАнIзАцII,

Статугними органами Органiзачii е:

загальнi Збори Органiзачii - вищий керiвний орган,

ПравлiннЯ Opru"i.uuii - постiйно дiючий керiвний оргlн,

Президент (Голова Правлiння) Органiзацii - керiвник Органiзачii;

Hb"oouu рала Органiзацii - контроJIюючий орган Органiзачii;

Ревiзор - контроJIюючий орган ОрlанiзаuiТ, що здiйснюе фiнансовий контроль,

за рiшенням Загальних Збърiв Органiзачii:в ОрганiзацiT можуть створюватися iншi

орЙ", для здiйснення статутноi дiяльностi,

5. злгдльнI зБориорглнIзлцIi.

загальнi Збори Органiзапii (надалi - Загальнi Збори) е Ti вищим керlвним органом,

Загальнi збори скликаються Президентом (Головою Правлiння) Оргаrriзаlrii не

рiдше, нiж одиН ;;;" piK. Правлiння Органiзацii повiдомляе членiв (уrасникiв)

органiзацii про час, мiсцё проведення i порядок денний Загальних зборiв протягом

10 робочих днiв . о"" ,rpriirrn* вiдповiдного рiшення або одержання письмовоi

вимоги про iх a*"nurrr". Повiдомлення про скликання Загальних зборiв

надсилаетu"" ,rr""у (учаснику) ОрганiзацiТ у письмовiй формi поштою або в

електроннiй формi ,ri окаrа"у членом (уrасником) алресу елоктронноi пошти,

Загальнi збори вважаються чинними та rrравомочними, якщо в ix роботi беруть

участь бiпьш як 5О% членiв (уrdсникiв) Органiзаlrii, Рiшення ухвалIоються

вiдкритим голосуванням простою-бiльшi.,й ,ono,iB вiд загаJIьного складу членiв

(уrасникiВ) Органiзачii. Рiшення з питань зазначених у пунктах 5,6,1-5,б,8 Статуту

приймаються квалiфiкованою бiльшiстю у три четве lтих вiд загальноi кiлькостi

"i"Hiu 
(1^rасникiв) Органiзачii. Позачерговi Загальнi Збори,*"*т]:,1,:?

4,|.
4.1 .1 .

4.t.2.
4.1 .3.

4.1 .4.

4.1 .5.

4,2,

5.1.

;й;;Ы;;;;;;" 
-"--_ l;;ii або на вимогу не меЕlпе нiж 10% ВiД ЗаГаЛЬНОi

кiпькостiчленiв(1..r"ii,абонаписьмовийзапитДВох]19lч:.]\tJlDлUv r r ?lчlддU \J л

членiв Наглядовот або двох та бiльше Почесних "i.:ii:

с. У засiданнях Загальних зборiв
Один член (1часнltъ(-) а{ ", "" P,-Y, J заUlлсrплr^^ i,:ганiзацii, якi перебувають умаЮть право братrr l аtll5,1цrr,

5,2.

ýо {о.
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IчлеIriВ(уlасникiв)органiзачiiнаДатУпочаткУпроВеДеннязасlдаЕня
ж зборiв.
i Загальних зборiв замiсть членiв (учасникiв) Органiзаuii можуть приймати

*'ЁJть I;;Й;;ники, повноважеу,"."*"1"'оll:y]у"'#:::о"::llт"";".анiзацii.
':,ý:,,;;"Т"Т#;"r'"Ё#;;i'^iЁорiu формуеться правлliнням органiзачii,

*d,r,lв'язковими для включення до ПОРЯДКУ O"'oI1_.,1, А:::*'i.'ЧЁЖ;:r,I
*Н;f,}Тffi"J;i,i^";;Ы "ff t o.z. 

"o.,ri" 
(уlасникiв) ОрганiзаuiТ, абО ЧЛеНiВ

наr.тядовоi ради ЪЪrЪ"Тr"цit, або почесних членiв органiзаuii, голосування на

здсiданнi Загальнихъборiв може вiдбуватись з використанням засобiв електронного

зв,язку, в тому 
""ъпi 

дпi.rurцiи"о, u,u*o* iншиь_|]_.заборонених законодавством,

техrriчних засобiв. Будь-яке зас1 аЕня керiвних органiв оформлюеться протоколом,

ясrй пiдписуеться головуючим та ёЪ"рЪ"uр.r. ilpo форму :i:,i,_:::боu,"зково
вказусться у .rроrоЙi, якщо засiдшrняЪiдбувалось ,а до"омогою iHTepHeT зв'язку,

УпроТокопiобов,язковофiксУетЬсязаДопомогоюякоiкомп'ютерноiпрограми
uiдбуu*о"ь вiдповiдне засiдання,

Рiшення про форму проведення акого засiдання приймае Правлiння Органiзачii та

повiдомляе пр прийняте рiшення ;rt;iй"J"l1iil Органiзаuii не пiздiше нiж за

10 днiв до визначеноi дати проведення такого засiдйя (загальних Зборiв таlчп

Правлiння Органiзачrф,
j.6. Загальнi Збори Органiзаuii:
5.6.1. зzuтверджуюri сr-у.. органiзаuii, а такок вносять змiни i доповненЕя до нього;

5.6,2. визIIачають вiдповiдно до мети i завдань цього Статугу ocHoBHi наrrрямки

дiяльностi Органiзачii;

5,6.з . затвердження реглаМеIIту проведення Загальних Зборiв;

5.6.4. приймають pi ення про.rрйr".""я.дiяльностi (шляхом саморозпуску або

реорганiзацii) органiзацii, призначають лiквiдацiйну комiсiю/лiквiдатора;

5.6.5. обираrоть i в дкликають членiв Празлiння ОрганiЗаuii, ПРеЗИДеНТ" _g":_::I
правлiння) та вiце_президента органiзацii, заслуховують i затверджують звlти

президента (голови Прu"лi""") Органiзачii та Правлiння Органiзачii перед

tшенаIvIи (уrасникаrrли) Органiзаuii; _ .. Б __- rr__л.,i-о,тiТ

5.6.6. обирають i в дкликають членiв наглядовоi ради органiзаrlii, заслуховують 1

затВерДжУIотьзвiтиНаглядовоi.РадиорганiзацiiпереДчленами(l"rасникаlrли)
Органiзптtii про Ti дiяльнiс,гь;

Ревiзора Органiзацii, заслуховуоть i-.г- . '

у разi необхiдностi обираю,u-..i *т"л::г::
5,6"7, 

Lffi^Tr:|}rТfi iЗJirЁ"""рганiзаuii перед ,rп",,ur" (учасниками) ОРГаНiЗаuii

5.6.8. ::xxHJTJ#'i]l;ciB реалiзують право власностi на майно i кошти органiзаuii'

Щоскладають50iбiльше""iдсоткiuuiд'u.-uноТкiлькостiмйнаiкоштiв

5.6.9. :filНl*Tb довгостроковий бюджет o_|*:::,:;::TJ"":JJJ" """"ристання,

визначаюТь напрямИ, формИ та обсягИ некомерцiйноТ господарськоi дiяльностr,

загворджують звiт про вико}Iання бюджету; 
гrv тпр'?.tIЛстR встY]

5.б.10.приймаrотьрiшенняпростВореннягоспоДаръкихтоВаристВ'вст)ДIДонихТаВихlД
зiхскпадУ'атакож,,ро.""орЬняiншихсУб,ектiвгосподарюВаннянезаборонених

5.6. 1 1 . ;хьють розмiр та порядок BH9ceHH1_:"jr"""" fa членськихвнескiв;

ss.tz.заВерДжУIоТьПопожевняЩоДопроцрипшенькерiвнимиорганами
;Йi"rti.i шJшхом використаННЯ ЗаСООIts ЗВi

---- -льностi Органiзацii,

5.7.Член(Учасник)органiзацiiнеПрийМас
Органiзацii, або защодо нього,

5.8. Роботою Загалrьних зборiв керуе Пре
8
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6.7,

6.7 .t.

6,7.2.

6.J .з.

6.7 .4.

6.7 .5 .

6,7 .6.

6,7,7.

6.7.8.

його доруrенЕям Вiце-Президент Органiзацii.
Рiшення Зага_rrьних Зборiв Органiзацii може бути оскаржене в судоВомУ ПОРЯДКУ

вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

б. прАвлIння орглнIзАцIi.

правлiння Органiзацii (надалi - Правлiння) е постiйно дiю.птм керiвним органом

органiзацiт в перiод мiж Загальними Зборами, складаеться з Президента (гопови

правлiння), .вiце-президента, а також iнших членiв Правлiння, безпосередньо

обраних Загальними Зборами. Правлiння обираеться Загальними Збораrrли з

TepMiHoM повноважень Еа 5 poKiB. Пiсля закiнчення вказаного у цьому пунктi

строку, поточниЙ склаД ПравлiннЯ продовжуе перебувжи на посадi до обрання

ЗагальниМи зборамИ новогО складу Правлiння. Членом Правлiння може бути

тiлькИ.rлен (уlаСник) Органiзацii, прийнятиЙ вiдповiднО до вимог цього Статуту,

Правлiння Органi:зацii:
здiйснtое оперативне управлiння майном i коштаrии Органiзацii, визначае напрями,

форми та обсяги фiнансовоi дiяльностi в межах та обсягах повнова)кень,

визначених чинним законодtIвством,затверджуе та корегуе рiчний бюджет в межах

загального, довгострокового бюджету Органiзацii;
затворджус довгостроковi програми та проекти дiяльностi Органiзацii, ухвuIлюе

резолюцii, зверненIIя та iншi документи;

розгJuIдас звiти та проекти програм Органiзацii;
керуе дiяльнiстю Органiзацii вiдповiдно до статутних мети та завдань;

скликае Загальнi Збори Органiзацii;
затверджуе символiку Органiзацii;
затверджуе зрЕLзки печаток, штампiв, бланкiв Оргалriзацii;

звiтуе перед членаIчIи (уlасника:rли) Органiзацii, шляхом поданtIя на затверДження

Зага.пьним Зборам звiту про дiяльнiсть Правлiння Органiзацii;
6,7.9. здiйснюе координацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Органiзацii, приймае рiшення про

ix створенIIя та rrеобхiднiсть ikHboi реестрацii;
6.7.10.за дii, що дискредитують Органiзацiю або за бездiяльнiсть, Правлiння Мас пРаВО

розпускати KepiBHi органи вiдокремлених пiдроздiлiв, а також приймати рiшеННЯ
про лiквiдацiю (закритгя) вiдокремлених пiдроздiлiв;

6.7.||. визначае розмiри вступних та членських BHecKiB, а також порядок i термiни iх
внесення та використанЕя;

6,7,|2.розробляе i затверджуе перспективнi плани i програми розвитку Органiзацii;
5.7.IЗ.керуе заснованими i створеними Органiзацiею пiдприемствами i органiзацiями зi

статусом юридичноi особи;
6.7,|4, призначае та звiльняе керiвникiв, створених Органiзацiею пiдприемств, УстiшОВ,

органiзацiй тощо;
б.7.15. затверджуе статути заснованих Органiзацiею установ, оргаrriзацiй та iнших

юридиt{них осiб, приймае рiшення про майновi та грошовi внески в ix cTaTyTHi

капiтали, надiляе ik майном на умовах, передбачених чинним законодавстВоМ

аiни, в кожFIоI\{у випадку окремо;

;ijLТi*н;;Ъ;Тffi."по'"u.iп-оiкомерчiйноiдiяльностi,

uргаrriзачii в межах cBoei компе,генцii.
итання на своlх засlданнJD(, якl скликаються в Mlpy

е одпого разу на три мiсяцi, а у випадку TepMiHoBoT
"9



необхiдностi можуть проводитися позачергоtsi засiдання, Черговi та позачерговi

засiдаIIЕЯ ПравлiннЯ скпикаютЬся за вимогоIо Президента (Голови Правлiння)

органiзацii або за вимогою не менше нiж 50%вiд загальнот кiлькостi членiв

Правлiння. Про дату, час, мiсце i порядок денний члени Правлiння сповiщаються

Президентом (Головою Правлiння) Органiзацii,

6,9. Засiдання Правлiння визнаються правомочними i ix рrшенЕя вважаються

прийнятим",,пщо в них беруть rIасть не менше нiж 50% членiв Правлiння,

б.10. Рiшення Правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв присугнiх на

засiданнi членiв Правлiння. При голосувчlннi кожний член Правлiння мае один

голос. При розподiлi голосiв 50 на 50 голос Президента (Голови Правлiння) е

вирiша.пьним. Голосування на засiданнi Правлiння Органiзацii може вiдбуватись з

використчlнням засобiв електронного зв'язку, в тому числi дистанцiйно, а також

iнших, не заборонених законодавством, технi.пtих засобiв.

6.11. РiшеннЯ ПравЪiннЯ може бути оскаржено члgном (уrасником) Органiзацii до

зага.тrьних Зборiв Органiзацii або у судовому порядку вiдпо iдно до вимог tмнного

законодавства.

7. прЕзидЕнт (головд прдвлIння) оргднIздцIi.

7,|. Органiзацiю очолюе Президент, який за посадою е Головою Правлiння та

одночасно очолюе Правлiння Органiзацii. BiH е вищою посадовоIо особою

Органiзацii i пiдзвiтниЙ Загальним Зборам. Президент (Голова Правлiння)

обираетьСя i звiльняеться виключно Зага_гlьними Зборами з числа членiв (уlасникiв)

Органiзацii iз TepMiHoM повноважень 5 poKiB. Пiсля закiнчення вказаного у цьому

пунктi строку, Президент (голова Правлiння) продовжуе перебувати на посадi до

призначення Загальними Зборами нового Президента (Голови Правлiння). Одна й

та cal\{a особа може перебувати на посадi Президента (Голови Правлiння)

необмежену кiлькiсть cTpoKlB.

7.2. Президент (Голова Правлiння) Органiзацii:
7.2.|. очолюе Правлiння, визначае порядок i змiст ii роботи,

Правлiння та засiданнях Загальних Зборiв, органiзуе

засiданнi Правлiння;
7.2.2. дiе вiд iMeHi Органiзацii, без довiреностi, представляе ii iнтереси у вiдносинах з

органами державноi влади i громадськими органiзацiями, науковими, культурно-

просвiтницькими УСТаНОВаN,IИ, комерцiйними структурами, зарубiжними i

мiжнародними органiзацiями, окремими громадянами;

7.2.з. мае право пiдпису фiнансових та iнших документiв, як перша особа, видае накази,

довiреностi, пiдписуе рiшення Правлiння;

7.2.4. закривас та керуе рахункаI\dи у банкiвських установах;
7.2.5. затверджу. доu.о"rро oBi програми та проекти дiяльностi Органiзацii, резолюцii,

звернення та iншi докр{енти;
,7.2.6. здiйснюс оперативне управлiння майном та коштаIчIи Органiзацii в межах та

обсягах, що не суперечаТь вимогап{ чинногО законодаВства та цього Статуту;

укладае вiд iMeHi Органiзацii уголи та договори;

вiдповiдае за ведення перелiку членiв Оргац
звiтус перед Загальними зборами про д}

використАння цiльових коштiв;
представляе Правлiнняу вiдносинах з Р

призначае та звiльняе штатних пр '

головуе на засiланнях
велення протоколiв EIa

його Правлiння тА

а також затверджус

J .2.7 .

7.2.8.
7 .2.9.

7 .2. 10.

7.2. 11.

7.2.|2.

,rо" ,il,
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7 .2. 13,

7 ,з,

штатний розклад Органiзацii;
забезпечуе ведення поточноi робочоi докуrлrентацii.
ПРеЗИДеНТ (Голова Правлiння) у разi своеi вiдсутностi (вiдрядження, вiдпустки,
хворобливого стану тощо) або тимчасовоi неможливостi виконувати cBoi
повнов€DкенЕЯ мае правО покластИ виконання cBoix повноважень на Вiце-
ПРеЗИДеНта або на одного з членiв Правлiння Органiзацii rrlляхом видачi
довiреностi, про що видаеться окремий вiдповiдний наказ. Президент (Голова
правлiння) органiзацii може у будь-який час повернути cBoi повноваження.

Засiдання визнаIотьея правомочними i iх рiшення вв НЯТИМИ, ЯКIЦО В
них беру.ь участь не меFIше нiж 50% членiв Нагля
Рiшення приймаються проотою бiльшiстю голос
Наглядовоi Ради.

9. рЕвIзор оргАнIз

8. нАглядовА рАдА оргАнIзАцIi.

8.1. КонтролЮючим органом Органiзацii е Наглядова рада, яка складаеться iзвiдомих
науковцiВ, полiтикiв, громадських, культурних та суспiльних дiячiв. Наглядова
рада не е колегiаЛьним органом. Кожен з iT членiв контролюе дiяльнiсть Органiзацii
незалежЕо вiд iнших,

8.2, Персональний склад Наглядовоi рад" Органiзацii обираеться Загальними зборами в
складi не менше двох осiб TepMiHoM на 5 (п'ять) poKiB.

8.3. Члени Наглrядовоi рали Органiзацii мають прilво:
8.3.1. отримувати докр{енти, що стосуються дiяльностi Органiзацii засллуховувати та

отримувати письмовi пояснення вiд керiвних органiв Органiзацii щодо дiяльностi
Органiзацii та дiй посадових осiб;

8.з.2, виносити на розгляд Загальних зборiв будь-якi питання, що стосуються результатiв
проведених ними перевiрок.

8.4. ,щвое та бiльше членiв Наглядовоi рад" можуть вимагати скликання позачергових
ЗагальниХ зборiВ Органiзацii у випадку виникнення загрози iHTepecaM Органiзацii
чи ii членiв, абО у разi виявленнЯ зловживаНь з бокУ посадовиХ осiб Органiзацii.п.r
Ii членiв.

8.5. Члени Наглядовоi ради можуть брати ylacTb у засiданнях Правпiння Органiзацii,
iншиХ органiВ Органiзацii з правом дорадчого голосу, розгjIядати пропозицii,
скарги та з€uIви .rrreнiB Органiзацii.

8.6. наглядова рада, як правило вирiшуе питання на cBoik засiданнях, якi скликаються в
Mipy необхiдностi, i}ле не рiдше одного рЕву на три мiсяцi, а у випадку TepMiHoBoi
необхiднОстi можуть проводитися позачерговi засiдання. Черговi та позачерговi
засiдання Наглядовоi рчд" скJIикilються за вимогою не менш як двоi ii членiв. Про
дату, час, мiсце i порядок денний члени Нагrrядовоi рад" сповirцаrоться членами,
якi iнiцiювали ix скликання.

8.7.

8.8.

9.2.

9.2.|.
9.2.2.

9.2,з.

11

Hi членiв

9.1. Ревiзор органiзацii обираеться , у разi
Загальними зборами на TepMiH 5 poKiB i

необхiдностi,
е пiдзвiтним у своiЙ дiяльностi Загальним

зборам.
Ревiзор Органiзацii:
проводить перевiрку господарськоi та фiнансовоi дiяльностi Органiзацii;
звiтуе прО свою дiяльнiсть перед членаN{и (уrасниками) Оргаrriзацii, шляхом
подання на затвердження Зага_тlьним зборалл рiчних звiтiв про свою дiяльнiсть;
розглядае та надае вiдповiдi на скарги, листи, звернення i пропозицii громадян та
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оргаЕiзацiй, що надiйшли на адресу Органiзацii;
9.2,4. вирiшуе iншi питанЕя дiяльностi Органiзацii в межах додатково наданих

Загшrьними зборами повноважень.

10. ПОРЯДОК ЗВIТУВАННя кЕРIвних оргАнIв оргАнIзАцIi пЕрЕд ii
члЕнАми (учАсникАми).

10.1. Голова Правлiння Органiзацii звiтуе перед членами (1.часниками) Органiзацii про
виконаннЯ о.татутних завдань Органiзацii та рiчного плану роботи Правлiння на
черговому засiданнi Загальних Зборiв Органiзацii.

10.2. Звiт готуе Правлiння Органiзацii. У звiтi вiдображаються TaKi питання:
10.2.1. аналiз виконання Органiзацiею, у тому числi Гi вiдокремленими пiдроздiлами,

основних завдань;
10.2.2. анаrriз виконання рiчного плану Органiзацii, позитивнi та негативнi явища пiд час

його виконання;
t0.2,з. чиСельнiсть Органiзацii, залr{ення нових членiв (уrасникiв) .u створення

вiдокремлених пiдроздiлiв Органiзацii;
|0.2.4. фiНансова дiяльнiсть Органiзацii, використання коштiв, що поступили на рахунок

органiзацii з метою виконання статугних завдань органiзацii;
10.2,5. ocHoBHi завдання ОрганiзацiТ та iT структурних пiдроздiлiв на наступний piK.

11. оБлIк I звIтнIстъ оргАнIзАцIi.

11.1. Органiзацiя веде оперативний, бухгалтерський облiк та фiнансову i статистичну
звiтнiсть результатiв своеi дiяльностi

||.2. ВiдповiдальнiстЬ за стаН облiку, своечасне подання, фiнансовоi бухгаптерськоi
та iншоi звiтностi покладено на Президента (Голову Правлiння) та бухгЬтера
Органiзацii, вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

l1.3. Рiчний звiт по операцiях Органiзацii та ба_гrанс складаються в строки, визначенi
чинниМ законодаВством Украiни, i з висновком Ревiзора мають бути поданi на
затвердження Загальних зборiв.

l|.4. Органiзацiя та fi посадовi особи несуть встановлену законодавством
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчному звiтi та балансi.

11.5. Органiзацiязобов'язана:
11.5.1. зберiгати правоустановчi документи, документи, в яких мiститься iнформацiя про

дiяльнiсть, яка здiйснена вiдповiдно до мети (цiлей) та завдань; iнформацiю Ъа
вiдомостi, достатнi для iдентифiкацii згiдно З ВимоГаI\4и запо"у- кiнцевих
бенефiцiарних власникiв (контролерiв), у тому числi засновникiв, керiвникiв,
керiвних органiв та довiрених осiб. L{я iнформацiя не може бути вiднЬ..r,u до
iнформацii з обмеженим доступом;

\I 12 ГОТУВаТИ Рiчнi фiнаuсовi звiти iз зазначенням детального аналiзу доходiв i витрат;
11.5.з. здiйснювати з€rходи контролю, щоб забезпечити зарахування i витрачання повнiстю

Bcix кошТiв у спосiб, що узгоджуеться з цiлями та завданнями зuUIвленоi дiяльностi
громадського об'еднання;

1 1.5.4. забезпечити ведення облiкУ та зберiгання не
облiкових документiв стосовно внутрiшнiх

п'яти poKiB ycix необхiдних

iнформацii, ззtзначеноi у пунктах 1 1.5.1. i
их операцiй, а також

ини, i надав ати iT
компетентним держАвним органам на вiдповi в iнших випАлках,
передбачених з аконодавством.

|2. ПоРяДок оСкАРЖЕння РIIIIЕ,НЬ, ДI
ОРГЛНIВ ОРГАНIЗАЦIi ТЛ

кЕ,рIвних

менше
a



I2,|. Члени (уtасники) Органiзацii мають право звернутися до керiвних органiв
Органiзацii, посадових осiб вiдповiдно до ix функцiональних обов'язкiв iз
заувzDкеннями, скаргами та пропозицiями, що стосуються ix статугноi дiяльностi,
ЗМВою або клопотанням щодо реа-пiзацii cBoix соцiа_rrьно-економiчних та особистих
прав i законних iHTepeciB та скаргою про ix порушення.

l2.2. .ЩО рiшень, дiй (бездiяльностi), якi можугь бути оскарженi, належать рiшення у
Сферi управлiнськоi дiяльностi керiвних органiв Органiзацii, внаслiдок яких:

12.2,1. порушено права та/чи законнi iнтереси чи свободи tшена (уlасника) Органiзацii;
|2.2.2.створено перешкоди для здiйснення членом (учасником) Органiзацii його прав i

законних iHTepeciB .lи свобод;
l2.2.З. незаконЕо покладено на члена (уlасника) якi-небуль обов'язки або його незаконно

притягнуто до вiдповiда-гtьностi.
|2,З. ЯКщо питання, порушенi в одержаному керiвним органом Органiзацii або

ПОСаДОВиМи особами зверненнi, но входять до ix повtIоважень, воно в TepMiH не
бiЛЬШе п'яти днiв пересилаеться ними за наложнiстю вiдповiдному органу чи
посадовiй особi, про що повiдомляеться члену (1^rаснику) Органiзацii, який подав
ЗВеРНення. У разi якщо звернення не мiстить даЕих, необхiдних для прийняття
Обrрунтованого рiшення органом чи посадовою особою, воно в той же TepMiH
ПОВеРТаеТьСя члеЕу (уrаснику) Органiзацii з вiдповiдними роз'ясненнями.
ЗабОроняеться направJuIти скарги членiв (учасникiв) для розгляду тим органам або
посадовим особам, дii чи рiшення яких оскаржуIоться.

l2.4. ПРопозицii та зауважеIIня tmeнiB (учасникiв) Органiзацii мають розгJuIнуги KepiBHi
органи Органiзацii та повiдомити члена (1^rасника) про результати розгляду.

I2.5. Скарга на дii чи рiшення керiвного органу Органiзацii, посадовоi особи подаеться в
ПОРяДКУ пiдлеглостi вищому органу або посадовiй особi, що не позбавляе члена
(Уrасника) права зверIIутися до суду вiдповiдно до чинного зЕlконодавства, а в разi
НеЗГОДИ члена (уrасника) з приЙнятим за скаргою рiшенням - безпосередньо до
суду.

|2.6, КеРiвники та iншi посадовi особи Органiзацii зобов'язанi проводити особистий
ПРИЙОм членiв ý"rасникiв) Органiзацii. Прийом проводиться реryJIярно у
ВСТаНОВЛенi ДIi та години. Графiки прийому доводяться до вiдома членiв
(УrаСникiв) Органiзацii. Порядок прийому членiв (уrасникiв) визначаеться
Правлiнням Органiзацii.

|2.7. Yci звернення громадян на особистому прийомi рееструються. Якщо вирiшити
ПОРУШеНi В Усному зверненцi питання безпосередньо на особистому прийомi
НеМОЖJIиВо, воно розгJIядаеться у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про
РеЗУльТати розгляду tIлену (уrаснику) повiдомляеться письмово або усно, за його
бажанням.

12.8, СКаРГа на дii чи рiшення керiвного органу Органiзацii повинна бути розглянута
КеРiВНими органами Органiзацii не бiльш нiж у мiсячний TepMiH з дня ii
надходження.

13. вIдокрЕмлЕнI пцроздли оргАнIзАцIi. порядок утворЕння,
ДШЛЪНОСТI ТЛ ПРИПИНЕННЯ ЛШЛЪНОСТ млЕ,них

ПIДРОЗЛЛIВ.

13. 1 . Органiзацiя самостiйно визначае cвolo внутрiшн
засновувати у встановленому порядку своi вiдокре

уру i може

l3.2.

13.з.

Оргаrriзацiя може мати вiдокремленi пiдроздiли, я
утворIоютъся за рiшенням Правлiння Органiзацii.
вiдокремленi пiдроздiли органiзацii у сво я Статутом

3о- /0.



Органiзацii.
tз,4, Керiвник вiдокремленого пiдроздiлу призначаеться Правлiнням Органiзацii

кремленого пiдроздiлу повинен бути Iшеном

ryпнi повIIоваження:

територii.
ма€ право:

цii для реалiзацii завдань Органiзацii;
органiзацii вiд керiвних Ърганiв та

рганiзацii;
Органiзацii з правом дорадчого голосу;
органiв Органiзацii.

зобовrязаний:
цii;
IIих оргЕlнiв Органiзацii,прийнятих в межах
авства;

рушення честi, гiдностi членiв (уlасникiв)
13,8, ,,Щiяльнiсть вiдокремленого пiдроздiлу може бути припинеЕо шляхом його закритгяза рiшенням Правлiння Органiзацii. 

- - J -

13,9, Про закри"" Ъiдопр"п,"о.о пiдроздiлу Органiзацiя повiдомляе уповноваженийорган з питань реестрацii за мiсцезнч"од*.r"^п Органiзацii.

14. мАЙно, кошти тА ФIнАнсово-господАрсъкА дIялънIстъоргАнIзАцIi.

l4'1' ОРГаНiЗаЦiЯ МОЖе МаТИ У власностi кошти i майно, необхiднi дrrя здiйснення rtcTaTyTHoi дiяльностi, Органiзацiя набувае право власностi на кошти та iнше майно,ПеРеДаНi iЙ ЗаСНОВНИКаМИ Та IuIенами (уrасниками) органiзацii у власнiсть увстановленому порядку, набуте вiд вступних та члонських BHecKiB, пожертвуванеюриди,пrими i фiзичними особами, а також на iнше майно, придбане за рtжуноквласних коштiв чи на iнших зЬконних пiдставах.I4.2. Кошти Оргапiзацii складаються з:
l4,2,\, коштiв або майна, якi надходять безоплатЕо або у виглядi безповоротноТ фiнансовоiдопомоги чи
14.2.2,встУпних та жуть здiЙснюватися црошима, майном,об'ектами п ocTi, роботами, послугами та з iнших

,; п;.."ъЙr^ri1 вlд проведення iTtt ocHoBHoi дit дiяльностi;l 4.2.4. пасивних. доходiв.
L4,З. З метою виконання статутних

необхiдну дiяльнiсть шляхом
завдань i цiлей
створення устацtориличноi особи, зоснування пiдприем

законодавства.
l4,4, Щля забезпечення статутноi дiяльностi Органiз

Примiщення, будинки, споруди, iHBeHTop, ъбпuд,

здiйснювати
iз статусом
тановленому

Эо" 40,d
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l оздоровчого призначення, житловий фонд, транспортнi засоби, засоби зв'язку,
iнше майно, грошовi кошти (в тому числi в iноземнiй валютi), а також
iнтелектуальну власнiсть.

14.5. Забороняеться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв) Органiзацii або ix частини
серед засновникiв (учасникiв), членiв, працiвникiв (oKpiM оплати i'xHboi працi,
нарахування единого соцiа-пьного внеску), членiв органiв управлiння та iнших
пов'язаних з ними осiб.

14.6. .Щоходи (прибутки) Органiзацii використовуються викJIючцо дJIя фiнансування
видаткiв на утримання Органiзацii, реа-пiзацiТ мети (цiлей, завдань) та напрямiв
дiяльностi, визначених iT установчими докуп{ентЕlп,Iи.

14,7, Органiзацiя мае право використовувати для cBoix потреб будiвлi та майно, що
надаються iй на договiрних засадах фiзичними та юридичними особаtrли.

14.8. КоштИ ОрганiзаЦii викориСтовуються дJUI виконання статутних цiлей i завдшrь, в
тому числi придбання матерiulльно-технiчних засобiв, понесення витрат на ix
обслуговування, на угримання штатного персоналу Органiзацii та покриття iнших
органiзацiйно-господарських потреб.

т4,9, Органiзацiя також мае право витрачати кошти на надання допомоги, в тому числi
мiжнародноi, покритгя представницьких витрат (прийнятгя i вiдправку делегацiй,
витрати на перекладачiв тощо), вiдправляти у оплачуванi вiдрядження, в тому числi
закордон, як cBoix постiйних представникiв, так i залуrених спецiалiстiв як
предст€Iвникiв Органiзацii для участi в заходi}х (ceMiHapax, конференцiях тощо) з
питань, пов'язаних з основною дiяльнiстю Органiзацii та з врахуванням вимог
чинIIого законодtlвства.

14,10. Право пiдпису фiнансових документiв мае Президент (Голова Правлiння).
14.11. Органiзацiя, cTBopeHi нею установи i органiзацii та заснБванi Органiзацiею

пiдприемства,зi статусом юридичноi особи, ведуть оперативний та бухга-гrтерський
облiк, статистичну звiтнiсть, вIIосять до бюджету платожi у порядку i розмiрах,
передбачених чинним законодавством,

|4,I2. На штатних працiвникiв Органiзацii поширюеться зЕжонодавство прс) працю,
соцiальне забезпечення i соцiальне страхрання.

14.13. ОрганiзаЦiя може замiсть уtримання штат}Iого апарату чи його частини зirлгIати до
виконання певнот роботи на договiрних засадах фiзи.пrих та юридичних осiб.

|4.14. ПрацiвниКи, в тому числi Президент (Голова Правлiння) Органiзацii, iз числа
членiв ()^rасникiв) Органiзацii мають право виконувати своi обов'язки на
лобровiльних засадах, тобто без отримання грошовоi.м iншоi винагороди.

14.15. ПравлiннЯ несе вiдпОвiдальнiстъ за фiнансове i матерiальне становище Органiзацii i.
збереження iT майна.

15. порядок внЕсш,ннr[ змIн I доповнЕнь
до стАтуту оргАнIзлцIi.

15,1, ЗмiнИ i доповнення до Статуту ОрганiзацiТ приймаються Загальними Зборами
Органiзацii, якщО за це проголосувсIло не менше нiж % членiв (учаснЙкiв),
присугнiх на Зага_гlьних Зборах Органiзацii.

15.2. ОргаНiзацiЯ повiдомляе в установленому законо ку уповноважений

до iншого |ромадського об'еднання) або cd

,3о-
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зборiв, якщо за це проголосув;lло не менше нiж%членiв (уrасникiв), присутнiх наЗаГаЛЬНИХ ЗбОРаХ, або за рiшенням суду у випад ах, передбачених чиннимзаконодавством.
в6,2, При реорганiзацii Органiзацii вся сукупнiсть ii прав та обов'язкiв переходить до iTправонасТупЕика, ОрганiзаЦiя не мож_е бути реорганiзована в юридичну особу,

;i ?< . 
метою. дiяльностi якоi е отримання прибугф

Е6.3. Органiзацiя припиняе дiяльнiст :

ijg ] l. зарiшенням ЗЬальних Зборiв;

:б_3,.2 на пiдставi рiшен суду.
tб'4, Припинення дiяльностi'Органiз цii проводить лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор), якапризначаеться Загальними Зборами або органом, що прийняв рiшення про

ё6'5' З МоМентУ створення лiквiдацiйноi KoMicii (призначення лiквiдатора) до Hei' ПеРеХОДЯТЬ ПОВНОВаЖеЕН'I ПО УПРаВЛiННЮ ОРганiзацiею. Лiквiдацiйна комiсiя(лiквiдатор) складае лiквiдацiйний Ьалан" i ,rр.Й"авляе його Загальним Зборам назатвердження.
ý6,6, У разi припиненНя дiяльноСтi Органiзацii (У результатi iT лiквiдацii, злиття, подiлу,ПРИеДЕаННЯ абО ПеРеТВОРеННЯ) активи повиннi буги перед*i оо"lt або кiлькомнепри Утковим органiзацiл,r вiдповiдного Виду або зарах Ъа"i до iоходу бюджету,якщо iнше Ее передбачено закоЕом, що регуJIюе дiяльнiсть вiдповiдноiнеприбугковоi органiзацii.

l7, пIдписи.
, Головуюч пй чергового засiдання
,,3агальних зборiв
}IiKaBa Зурабi Гулiевич

Секретар чергового засiдання
, Jагалъних зборiв
ýелаiя Нугзар АвтандiловиII
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