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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Громадська організація «Київська татарська громада» (надалі Громада) є 

недержавною, неприбутковою  громадською організацією, що діє згідно Конституції України, 

Закону України "Про об’єднання громадян"  і даного Статуту. 

1.2. Повна  назва Громади:  

1.2.1. Українською мовою: «Київська татарська громада». 

1.2.2. Російською мовою: «Киевская татарская община». 

1.3. Юридична адреса Громади: 01033, м. Київ,вул. Тарасівська,16,кв. 23.  

1.4. Діяльність Громади поширюється на територію м. Києва та має місцевий статус. 

1.5. Громада набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації. 

1.6. Громада створена без обмеження строку її діяльності, має самостійний баланс, 

рахунки в банківських установах (у тому числі валютні), печатку з логотипом у вигляді 

стилізованого напису, штампи та бланки з своїм найменуванням і символікою, інші атрибути, 

необхідні для здійснення діяльності, що передбачені цим Статутом.   

 

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Громада створена для задоволення та захисту законних соціальних, творчих, 

духовних, вікових, національно-культурних  та інших спільних інтересів своїх членів, 

сприяючи поширенню, вивченню і розвитку духовних і культурних цінностей етносу волзьких 

татар. 

2.2.У Громаді забороняється підтримка проектів, які могли б бути використані в 

злочинних цілях проти державного суверенітету та територіальної цілісності України.  

 

3. ЗАВДАННЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

3.1. Громада діє шляхом сприяння проведенню культурно-просвітницької роботи та 

об’єднання волзьких татар м. Києва навколо ідеї  формування і розвитку національної 

свідомості, збільшення їх активності,  відродження татарської мови та культури (пісні, танці), 

звичаїв, традицій, народних промислів та національної кухні волзьких  татар.  

3.2. Основними завданнями Громади  є: 

3.2.1. сприяння допомозі в усвідомленні київськими татарами   історичної та культурної 

спадщини волзьких татар; 

3.2.2. сприяння роз'ясненню можливості відродження національних, а також створення 

сучасних традицій; 

3.2.3. сприяння консолідації татарської діаспори м. Києва; 

3.2.4. виховання молоді у дусі патріотизму і любові до України, толерантності та поваги до  

мов, культури, традицій,  звичаїв та релігійного самобутності Українського народу;  

3.2.5.дотримання демократії та захисту загальнолюдських цінностей; 

3.2.6. сприяння встановленню контактів, обміну інформацією і координації  між національно-

культурними  організаціями України та Татарстану;  

3.2.7. участь у формуванні і реалізації татарських програм України, розробленні та реалізації 

різноманітних культурологічних проектів; 

3.2.8. сприяння  усім зацікавленим організаціям та підприємствам незалежно від відомств та 

підпорядкування, в організації та проведенні масових заходів і  змагань, свят, конкурсів; в 

проведенні щорічного народного свята весни - «Сабантую»; 

3.2.9. вивчення та сприяння пропаганді історії, етнографії та культури волзьких татар взагалі 

та в Україні зокрема. Пошук та охорона тюркських пам’ятників історії та культури в Україні; 

3.2.10. участь в роботі тюркомовних організацій та участь в роботі Ради національно-
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культурних меншин м. Києва; 

3.2.11. участь у створенні роботи та  підтримці татарських молодіжних та дитячих клубів, 

гуртків художньої самодіяльності; 

 

3.2.12. сприяння ознайомленню дітей з татарською культурою в різних дитячих та 

молодіжних закладах;  

3.2.14. участь у фестивалях татарської культури, концертах, конкурсах, зустрічах; 

3.2.15. сприяння популяризації серед татар Києва спорту, заняттю художньою  

самодіяльністю, здорового способу життя; 

3.2.16. участь в організації конгресів, конференції, семінарів, виставок, фестивалів та 

зустрічей  молоді; 

3.2.17. організація круглих столів з представниками ЗМІ з питань етнополітики; 

3.2.18.заснування засобів масової інформації; 

3.2.19. участь у створенні недільних шкіл та курсів по вивченню мови волзьких татар; 

3.2.20. сприяння в організації і допомогу в проведенні членам Громади:  

- весільних обрядів;  

- поховань;  

- роз'яснювально-виховної роботи при сімейних негараздах і в неблагополучних сім'ях;  

- надання матеріальної допомоги хворим;  

3.2.21. благодійна допомога малозабезпеченим і неповним сім'ям;  

3.2.22. сприяння в наданні допомоги в отриманні вищої освіти, в т.ч. за рахунок отримання 

квоти в інститутах Татарстану;  

 

 

4. ЧЛЕНИ ГРОМАДИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

4.1. Членом Громади може бути будь-який громадянин або об'єднання громадян або 

особи без громадянства України чи іноземні громадяни, які досягли 16 років, визнають 

Статут Громади і активно беруть участь у діяльності Громади. 

4.2. Прийом в члени Громади проводиться Радою в індивідуальному порядку, згідно 

письмової заяви.  

4.3. Члени Громади мають право: 
4.3.1. обирати та бути обраним у Раду та інші керівні органи організації; 
4.3.2. брати участь у заходах організованих Громадою; 
4.3.3. вносити пропозиції, стосовно покращання діяльності Громади; 
4.3.4. критикувати членів Громади, її керівні органи; 

4.3.5. користуватися технічною базою Громади; 
4.3.6. проголошувати свою думку з будь-якого питання діяльності Громади, безпосередньо 

до прийняття Загальними зборами, або Радою, рішення з цього питання. 

4.3. Члени Громади зобов'язані: 
4.3.1. приймати активну участить у роботі організації; 
4.3.2. виконувати Статут, рішення Загальних зборів, Ради, Голови Громади; 
4.3.3. шанувати честь організації; 
4.3.4. бути дисциплінованим, чесним, відповідально ставитися до дорученої справи; 

4.4. Членство в Громаді припиняється: 

-  за власною письмовою заявою; 

-  за рішенням Ради, у випадку грубого порушення Статуту; 

-  з неучасті у роботі організації з нез’ясованих причин на протязі 3-х місяців. 
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5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ. ОРГАНІЗАЦІЙНА  СТРУКТУРА 
 

    5.1. Органами управління Організації є 

- Загальні збори; 

- Голова громади; 

- Рада Громади; 

-  Контрольно-ревізійна комісія. 

    5.2. Вищим органом Громади є Загальні збори. Чергові Загальні збори скликаються 
Радою Громади, у разі потреби, але не рідше 1 разу на рік. Позачергові Загальні збори 
 
Можуть бути скликані Радою Громади, Контрольно-ревізійною комісією чи на вимогу 2/3 
членів Громади. 
         Збори вважаються дійсними, якщо присутня більшість членів, Рішення приймаються 
простою більшістю, якщо інше не передбачено цим Статутом.    
  5.3. Компетенція Загальних зборів  Громади:  

5.3.1. затверджують Статут, вносять до нього зміни та доповнення; 

5.3.2. обирають членів Ради кількістю з 5-ох осіб, а з членів Ради обирається Голова 

Громади строком на 3 роки, який призначає собі 2-ох заступників; 

5.3.3. затверджують внутрішнє положення про дію Контрольно-ревізійний комісії. 

5.3.4. заслуховують і затверджують звіти Ради, Голова Громади  та Контрольно-ревізійної 

комісії; 

5.3.5. приймають заяви, ухвали з питань діяльності Громади; 

5.3.6. приймають рішення про реорганізацію, припинення діяльності Громади, призначення 

ліквідаційної комісії; 

5.3.7. реалізують право власності на  майно та кошти Громади; 

5.3.8. вирішують інші питання діяльності Громади. 

5.3.9. створюють Раду старійшин, до якої обирають авторитетних і відомих людей похилого 

віку.  Рада старійшин є дорадчим органом при голові Громади. Кількість членів Ради 

старійшин необмежена.  

5.4. В період між Загальними зборами діяльністю Громади керує Рада, яку 
очолює Голова Громади.  

Рада Громади: 
5.4.1. приймає та затверджує план роботи та організовує  їх виконання, 
5.4.2. вирішує питання про входження Громади в інші об'єднання, спілки, асоціації, та виходу 

з них; 

5.4.3. вирішує питання прийому в члени Громади  та порядок виходу з членства; 

5.4.4. розглядає конкретні ситуації, виникаючі між адміністрацією, трудовим колективом, 

членами Громади та приймає рішення до їх вирішення; 

5.4.5. вирішує інші питання, передбачені Статутом та законодавством України.  

5.4.6. питання перевиборів Голови Громади може бути винесене на засідання Ради на 
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вимогу не менш 1/3 членів, він вважається переобраним, якщо за це проголосують не менше 

2/3 членів.  

        Голова Громади звітується перед Радою та Загальними зборами Громади.  

        Регламент зборів, які проводяться як методом засідання так і методом опитування, 

приймається Радою Громади. Організаційною формою роботи Ради Громади є засідання, які 

проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу в квартал. Рішення Ради Громади 

правомочні при участі в засіданнях більшості членів Ради Громади. Рішення приймаються 

більшістю голосів. Якщо при голосуванні кількість голосів буде рівною, вирішальний голос 

має Голова Громади. 

     5.5. Голова Громади: 

5.5.1. забезпечує виконання короткочасних та довгострокових планів; 
5.5.2. укладає та припиняє домовленості (контракти) та забезпечує їх виконання; 
5.5.3. здійснює оперативне керівництво Громадою; 
5.5.4. приймає та звільнює робітників, призначаючи їм робочі обов'язки, умови найму та 

заробітну плату; 

5.5.5. при вирішенні спірних питань радиться з членами Ради старійшин; 

5.5.6.вносить пропозиції для затвердження Радою штатного розпису Громади; 

5.5.7. представляє без доручення Громади у стосунках з іншими організаціями по усім 

питанням діяльності; 

5.5.8.  виконує інші функції які випливають із цього Статуту та законодавства України; 

   5.6. Контрольно-ревізійна комісія призначається Загальними зборами строком на 3 роки 

та складається з 3-х осіб. 

5.6.1. Контрольно-ревізійна комісія здійснює контролюючі функції Громади; 

5.6.2. складає та подає звіти загальним зборам про керівництво Громади; 

5.6.3. скликає позачергові Загальні збори. 

5.6.4. порядок прийняття рішень ревізійної комісії регулюється внутрішнім положенням про 

дію Контрольно-ревізійний комісії . 

6. КОШТИ ТА МАЙНО ГРОМАДИ 
 

6.1. Громада  для  досягнення мети своєї статутної діяльності  має право від свого імені 

укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути  

позивачем і відповідачем у суді і господарському суді, мати інші права та нести обов’язки, що 

передбачені чинним законодавством України;   

6.2. Кошти Громади складаються з: 

6.2.1. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 
допомоги чи добровільних пожертвувань;  
6.2.2. пасивних доходів; 
6.2.3. коштів або майна, які надходять неприбутковим організаціям, від проведення їх 
основної діяльності;  
6.2.4. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних 
цільових фондів або у межах благодійності, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної 
допомоги, що надаються відповідно до чинного  законодавства. 

6.3. Громада веде оперативний, бухгалтерський облік, статистичну  звітність  та 
вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених  законодавством; 

6.4. Громада не несе відповідальність по зобов'язанням інших організації; 
6.5. Внески до Громади можуть здійснюватись грошима, матеріальними цінностями, 

роботами та послугами шляхом передачі Громаді відповідних коштів, майна, прав, надання 

послуг.  

6.6. Кошти Громади спрямовуються на: 

6.6.1. проведення заходів згідно статутних завдань; 
6.6.2. придбання майна, необхідного для статутної діяльності Громади. 
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7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

7.1. Припинення діяльності Громади здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації 

(саморозпуску, примусового розпуску);  

7.2. Реорганізація Громади здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за таке 

рішення проголосувало 3/4 членів Громади присутніх на засіданні. У разі реорганізації 

Громади, її права і обов’язки переходять до правонаступників. 

7.3. Ліквідація Громади здійснюється у випадках : 

 Прийняття відповідного рішення Загальними Зборами, якщо за таке рішення 

проголосувало ¾ членів Громади, присутніх на засіданні, 

 за рішенням суду. 

7.4. Ліквідація Громади здійснюється призначеною Загальними Зборами ліквідаційною 

комісією. З дня призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження з 

управлінням справами Громади. В інших випадках припинення діяльності Громади 

здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

7.5 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Громади, виявляє її дебіторів та 

кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його на 

затвердження органу, що призначив ліквідаційну комісію. 

7.6. Кошти та майно Громади у випадку її ліквідації, не може перерозподілятись між її 

членами і використовується для  виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у 

випадках, передбачених законодавчими актами , за рушенням суду спрямовується в дохід 

держави. 

7.7. Ліквідація вважається завершеною, а Громада такою, що припинила свою 

діяльність з моменту внесення змін до державного реєстру. 

 

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Загальними зборами, якщо 

за таке рішення проголосувало 3/4 членів Громади. 

8.2. Зміни та доповнення до Статуту Громади підлягають обов'язковій реєстрації.  

 


