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1. зАгАльнI положЕннr[.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ <РАДА НЩIОНАЛЬНИХ
СПUЬНОТ УКРАiНIЬ(надалi по тексту Рада) е громадським об'еднанням,
засновниками та член.шйи (учасникаlии) якого е фiзичнi особи. Громадська
органiзацiя створена на ocHoBi едностi iнтtр.есiв членiв Ради Для доСягнення
мети i виконання завдань, передбачених цим Статутом та яка здiйснюс
безкоштовну психологiчну, соцiапъну допомоry, реабiлiтацiю та адаПТаЦiЮ

учасникiв АТО та ООС.
|.2. Рада поширюе свою дiяльнiсть на територii Ущраiни та може мам
вiдокремленi пiдроздiли в регiонах Украi'rпл.
i.3. Рада здiйснюе свою дiяльнiстъ у вiдповiдпостi до Констиryчii Уr<РаiНИ,

Закону Украiни <Про |ромадськi об'еднанIuD), irшlrпчr чинним законодавстВОМ
Украlни та цим Статутом.
1.4. Рада створюеться i дiе на принципах добровiльностi; сап4овРяднОСТi;

вiльного вибору територii дiяльностi; piBHocTi перед законом; вiдсупrостi
майutового irrгересу ik членiв Фчасникiв); прозоростi, вiдt9итОСТi Та

гryблiчностi. Виборностi та пiдзвiтностi органiв упрашiння.
1.5.Повне наймепування Ради украiнською мовою ГРОМДДСЬКА
ОРГАНIЗЩLЯ <РАДА НЩIОIIАJЬНИХ СПШЬНОТ YKPAIHIЬ).
Скорочене найменуваЕнrI украiнською мовою - ГО <<РНСУ>;

Повна власна назва Ради росiйськоi мовою - <СОВЕТ IIАIIИОНАЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВ УКРАИНЫ>;
Скорочена власна назва рооiйською мовою - <<СIIСУ>>;

Повrrа власна назва Ради шrглiйською мовою - (<COUNCIL ОF NATIONAL
COMMUNITIES ОF IJKRAINE>;
Скорочена власна назва англiйською мовою - <CNCU>.
1.6. Рада мае право на використ€tння свого ншtменуваншI 3 МОМеЕТУ

реестрацii або прийняття в установJIеному чинним законодаВством УЩРаiНИ

ý. по_рядку повiдомлення про його утворення.
|.7. Змiна найменуваЕшI Ради здiйснюеться на засiданнi вищого оргаIтУ

управлiШrя з додержанням вимог чиЕного законод€rвства Украiни та дilIого
Статуту.
1.8. Рада створюеться та дiе на засадах
самоврядностi, вiльного вибору територii дiяльностi, piBHocTi перед законом,
вiлоугностi майнового iHTepecy його членiв, прозоростi, вiдкритостi та
гryблiчностi.
1.9. В своlй дiялrьностi Рада керуеться iнтернацiонаJIьЕими приЕцИПаМИ,

демократичними засадами та ryманiстичними традицiяrли Bcix
нацiональностей, якi проlюлвають на територii Украiни, здiйснюе tромадсько-
KyJIbTypHi заходИ дJLЯ сприrIннJI утворенню )дчIов для задоволення

нацi онапьн о-культур них, духовних, соцi мьних, творчrтх потр
а також для з{rхисту прrш та iHTepeciB нацiональностей,

принципiв добровiльностi,

YKpaTHi.
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1.10. Рада сприrIе взаемодii цромадоъкю( органiзачiй] 
,ii"1o_1:]:__ Тr

спря},1ов€}на на cпp}UIHHrI розвитку та змiцненню дружнiх вlдносин мlж

цр омадяналrли Укр аi'ни.

t.it. роьота Ради нацiлена на змiцнення мiжнацiональноi злагоди, сприяння

розвиткУ мов i культуР народiв УкР BaHIш молод1,

угвердж9lтня гiдностi кожпого Еароду i *

|.|2. У Радi заборЬr"urr"" пiдфимка на лiквiдацiю

незалежностi Украiни, змiку конституцiйного л4ду насильницьким чuIяхОм,

порушенЕя cyBepeHiTeTy i територЙльноТ цiлiсностi держави, пiдрив ii
безпеки, незаконIIе захоплення державноi влади, пропаганду вiйни,

насипьства, розпшIюваннrI мiжетнiчноi, расовоТ, релiгiйноi ворожнечi,

посягання на права i свободи дюдини, здоров'я населення, пропаганду

комунiстично* ,u/uбо нацiонагt-соцiЙiсти"*.о.Ь (нацистського) тоталiтарних

режийв та iхнъоi символiки. ___:_л_л__
1.13. Рада виступае проти булъ-якlа< проявiв, що зачiпають црава rншкх

нацiоналъностей, та будь-яких форй розпаJIювання мiжншliоналъноi

ворожнечi.

2. юридшший стАтус рАщ,

2.1. Рада набувае статус юридичноi особи з моменту Ti державноi реестрацii,

мае вiдокремлеЕе мйно, веде с€lмостiйний бчч1"l*":l1уY,l "о'у 
числ1

атку зi cBoiM повIIим нйменуванням
кiй мовах, штампи, фiрмовi блшrки,

та символiку, зразки яких

атуту та пiдляг€lютъ реестршui У

icTpiB Украiпи,
право;

""оо дiяльнiсть, пропагувати свою

мету та цlш;
- проводити мирнi зiбрання;
.зВертатисяУцоряДкУ'ВиЗначеномУЗаконом,доорганiвдержавноiВлаДи'
оргшriв мiсцевого самоврядуuu"*", ix 

"о,uдо" 
о i сlryжбових осiб з

;Б;йи"* Фйаженнями1, .*u**, (клопотаннями), скаргами;

_ одержувати у порядку, визначеному законом, rryбпiчну iнфОРМаu'Т:jY

Знаходитьсяучоподi'пiсУб,ектiввлаДНиХпоВноВаЖень'lНшю(
ро.rrор"лникiв пубпiчноi iнформаuii;

- iнформувати цромадсъкостl через iMl 1r*"ти, радiо, телебачецня, Irrгернеф

про роботу органiзшrii; ллy,лтrлтqllr..гп,пhir v позообленнi:ЧJ"lХ"ЪН;:"'iЧХо*-r, визначеному закоЕоДаВСТВОМ, У РОЗРОбЛеННi

проектiв нормативно-правових aKTiB, *" jiч:::.:"тнж ff;;хъН#;;;:^;п.J;,;й;;;r" саIчlоврядуваЕня i стосуюr"", :ф.р1.*
Боilчд""*".о об'еднання та ва)кпивих питань д"ртurо*,,'".|,|,",
a l.' - 

дrдw,.1

життя;
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- бути учасником цивiлъно-правових вiдносин, набувати майновi i немайновi

права вiдповiдно до закоЕодавства;
_ здiйснювати вiдповiдно до закоЕу пiдприемницьку дlяльЕrстъ

безпооередньО абО через cTB.opeHi в ПОРЯlКУ, шередбачеНОIчry законом,

юридичнi особи (товариства, .пiдприемствф 
я<що такЪ дiяльнiсть_ вiдповiдае

MeTi Ради та сприяе ii о",",","",1,, Вiдомостi про здiйсненrrя

пiдприемницькоiдi"л"но.'iРадиВкJIючаютьсядоРеестрУгроМаДсь!Йх

\

\

t.
l

об'еднаньi _ abn.T "тятчтноi мети засоби масово1

- засновуватИ з метою досяпIеЕIIJI своеТ статутн

i"фБ;.Цii (газем, курнали, IHTepHeT сайти);

- вигOтовJIяти та нагороджувати власцою атрибутикою (вiдзнш<апrи,

:ж#iж*ТЖ,,*ЖrЖ"Н;ffi"ffi '_полiтики"iдповiднодо

Закону Укрт1 оПl:_,:.1"чо, д,р*ч""оi- p"y*"op,"i п"пiтикИ У СфеРi

*ж"r;*:*Тri:'1hовiдачем_ lл:I*^ 
urT;:"* юрисдикцiй та ycix

iнсЬнцiй, вiдповiДrо до ";;;";lБu 
' Украiни iч мiжвародного

законодавства,
2.З.Радамае право брати участъ у поряд,ry u1::u*"ooмy закоIIоДавством, У

роботi коЕсультативних, ооl*й* ,u iнших до"о,i*п"* oPlaHiB, що

утворюютr"" орr*ами держчuпо,i *uд",оргаIrамl,ii,ч"о,. 
gаIйоврядуваIfilя

дJи пров.о"rrо l]""yii"uin ;;;;;й*" оо,"д""","ч, "u 
пiдготовюл

iТ:Ёfrilт:;жllТýжжr**;'ёffi:LТхlifil.*"'ва)мають
пDаво бути u"no"u"u"* о"р*ч*о.о r*оuО."r";^ЪiД"О"iД"О 

ДО ЧИIlЕОГО

;Цзнr#{Я'"Ъчт: та з шшщати'"'i'Н"Н:rfi:#JЪffi,

;йilu ;"*;Й" tч"""11;;),J#НТ,Т#] . iH ми громадсъкt4ми
u*оЁ""" пропозиuii В ОРГаЕИ """а;;;; :рr*топогiчпими 

"u 
оЙровчими

2.6. рада взаеМОДiе. ' |:tЪ;;шдiями, еК

органiзацr*",iп"Й 
пiлКОВИМИ 

мч числi i*o."*ori*"', iЙ"" _1РИДlЧНИМИ 
Та

:ffi йй#r**н*"#;Ч;н-*,*Нi'ffi ;Ч;
фi'*"ry1:1- та мехавrз}
IДlлi, *P"l]J" й;;;; оргаIlа},rи Ради, 

Ia частку майна Ради та IIе

Ж#tКffiУ$L:i#;;;еа* I 
,rа.тажyваI{кятанЕ2.7. ЧЛеЯИ (Уч1f;.1fiJ","iЬ"* 

_. _iппqпя(ення, ва стажУВаI{КЯ Та На

вiдповiдаю* .1 :,ХХЖ;;;Ь-*ороо" у вiпая|Ж|}ffi ъсi6, 1ч актив}lо

il:Пй може вiдпраВЛЯТИ За КОРl\-'^рЪди -ru 
'1;*, вiдповiдноt освiти та

n p*io*,o:jy_ нil;, lT""J#-fi]*i !i, оч а

"ni"rrpurrlor"]| 
" 

РО'Д'trrrl' О ' 
l --_rfrff .rаходах, висловлюс думКУ. Т€

;ъ"'ж"'ii**:_r::i"ъ;:Нffiп"fr:JТ:,;i|'i*,
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3.1. .Головною метою дiяльностi Рам е об'еднання цредставЕикlв_всlХ

нацiональностей Украiни,сприяffiIя р звитку та змiцненrrя дружби i

солiдарностi мiж нацiьнальностями,якi проживаютъ Еа територii Украiни, що

заснованi nu o""oui f,iB"o"ri ЕацiоЕалъпостеЙ та пропагандi мирних вiдносин,

органiзацiт пiдтримки i взаемодопомоги преaсlтЕикам нацiональностей в

ycix сферil( життяrстtsореЕЕя р(ов для реалiзацii,та розвитку культурних,

дЁовЕих norp.O-""oix членiв'Су"Ьi"$"'l ,i 
a'^1l"pl 1 ],']]Y:захисту 

ix

прав та iHTepeciB; надаЕнrt безкоштовноi психологiчноi, ооцiалъноi допомоги,

реабiлiтачи, uдurйi" 
""""pu*iB 

та уrасникi:.}то i оос, а також сприяння

0твореЕIIю i заснуваЕIUi влас,* *у"':, 9]-Ч'т"* 
й iшших культурних,

просвiтнИцъкrх, "birn* 
закладiв, пов'язаних зi збагаченIUIм культурно_

просвiтницъкого фо,ду Ради,

;..1Р'ъi"жнт:"тffi##"frJrт" irn *", мист цтве та побуту

ей,якi проЖиВаЮТЬ консолiдацii ,1
нЕя украiНСЪКОi ня мiжнацiональноi
ей духовноi сднос

злчгоди; ллл_,,флз га мови, захист нацiонаrtьноi ГiДНОСТt,

З.2.З. Сприяння та розвиток
ia"op*rbi падл'rгi НШIiОНаЛЬ пбD тд г :iй,

rJ#r.H:y"bx"#:H}#*1it л_оло,тiт 
о _::i,

якiбрагrиУчастьчu"'"""рорIlстисlНiйопераuiiнаТеритор11
лir""""ч обЛаСТеЙ; .. психологiчпоi, соrliальвоi ДОПОМОГИ'

'r3j,-,Jff Жiffi ;"ffi:ЁЬ*й;;;;;п?*з;'-чноi,морапlноiта

#*;н-*;-.""хlЖ,*ЁЩ|1ii;,}:##,:ii*""*житловихпробл*м,в
перцIу черry йЁ;;а ;io r бьёlъ."б*,, ii:i;;;i*" 1,_|.т,:ння 

пiд час

rя,;ш#т#;:ан**.;*lнт,sвЁтНffi#ry:нffi*
iн".riдi,, BeTeparrb та уIасш

*й"""о"",. tac'yB Lння власryа< муззiв, бl_чlу""к й iншrтх

'"uoo*" рiзноманiтвоi допомоги у

cTBopeHHi, а "ooj,*,::T11"JJJ*JЯжH,hii,""' 
тематики, що

' ---l;:' *rД'Пi r'Я 
наданЕя рiзном ,Iнадання рiзном
бiблiотек, Iцо Bi,

,rлr.Ti Раши: ,

3. мЕтА, нАпрями дIяJIъностI тА Функщi рАд,I,

коЕцепцii створенIlя та лrхlrрНостi Ради;

5
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З.2.1I. Об'едншrня цромамн, зацiкавлеЕих у захистi i вiдновленнi культурноi
спадщини та культурного надбшlня Украiни;
З.2.2. Сприяння вiдновленню iнформаuii, книг, apxiBiB тощо, що е
культурною спадщиЕою та куJIьтурним надбанням Украiни;
З.2.IЗ. Сприяння захисту матерiагьних (речовi пам'ятники icTopii i культури)
та духовних (фолькгrор, звЙчаева культура) цiнностей, цю с спiльним
надбанням украiнського народу та iншlл< народiв, що мецIкtлютъ на
украiнських земJIях;
3.2.14. Участь у розробцi програм, проектiв щодо культурологiчних,
мистецтвознавчкх, фольклорних дослiджень, rIастъ у пiдготовцi науковоi,
науково-попуJuIрЕоi лiтератури, часошисiв та у iх виданнi.
3.З. Для досягнеЕII;I cTaryTHoi мети та завдань, Рада у встановленому
законодztвством порядку:
- проводитъ культурно-просвiтницьку роботу (органiзацiя лекцiй,
конференцiй, зустрiчей з питань icTopii та щультури, вечорiв
вiдпочинку),сггрияе створеЕню дисlсусiйlлгх кrrубiв, аудiо-вiдеотек, тощо;
_ встаповJIюе цромадсько_культурнi вiдносини з iншими цромадськими
оргшiзацiяt,tи в рамках (fiародЕоi дипломатii> ;

- приймае )пIасть в конгресах та проведеннi виставок, ceMiHapiB, Сиr"пrозиУМiВ,

в тому числi Мiжнародних, тощо;
- проводить iнформадiйнi зчlходи, що спрямованi на розповсюдженнrI
iнформачii про дiяльнiсть Ради та пропаганду if iдей та цiлей;
- проводить молодiжнi та ocBiTHi форуми, фестивалi, конкурси;
- сприяс у вIаданнi навча.пьноi та науково-методичноi лiтератури;
- сiтриrlе фiнансувЕtнЕю блаrодiйних акцiй, проекгiв та проIрам;

- .rворое комп'ютерну базу даних з питань дiяльностi Ради;

- представJUIе та захиЩае своi законнi iнтереси та законнi iнтереси Bcix cBoik

члепiВ (1^lасникiв) в дерЖавниХ та |ромадських органФ(;

- надае доrrо*о.у cBoiM чJIенаIч1 (уlасвикам) у вивченнi, украЪськоi мови та

мов ндIiОнаJIьносТей, якi проживаЮть Еа терrгорii Украiпи;

- сприrIе розвитку та змiцненню матерiальноi бази установ культури та

приймае участь у cTBopeHHi нових;

- взаемодiе з Посольствами краiн В ykpaiнi для всебiчного розвитку

громадоьпо-"упurЙ"* та ilЙх зв'язкiв ,:uцlо_11:::":::_, 
УкраiЪи з

iсторичною Батъкiвщиною пiд чаа реалiзаuii проIраI\dи дiяльностi Ради

нацiоналъних спiлънот Украiни;
- здiйснюе спiвробiт""цruо з iноземними неурядовими оl:1:tiзацlями та

мiжнароДнимИ урядовиМи оргшriЗацiями з дотриМанням законiв Украrни та

мiжнародких по.оuорiв Уrqраrъи, згода на обов'язковiсть яких надана

Верховною Радою Украiни;
- органiзовуе та приймае r{асть в зФ(одах, присвячених

життi нацiонштьностей ;

Q, /0,

датам у

дяться
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- органiзовус шк9ли, гуртки та шrуби;

- надае юридичЕl *о*,уп,"uцii, предст аыляеi:"р":1 та захиЩае ПРаВ

(учаоникiв)рали , .й;;;;:;;;;;;;;;йi, ,u y,ix iнстанцiй в тому

на мiжнарОДНОIчry piBHt; 
)гч члеЕам ýчаснrлсалл)Рали; _: ...-.

- надес ефекмвнУЬр"л*ш ooljllo"u*o" . д.р*ur]й*" та мi5вими

- 
-- 

пiд"р,u*у, коЕгакти та спlвг

опганiзацir*", оо,"йч*Ь" "u 
i"о,iiНЪЪрй*чоой*uу*о"о-"упътурного,

сЬцiчл"*ого спряМУВаНIUI; rоDядц, визЕаченомУ ЗаКОНОМ' ПУбПiЧНУ

:,;ь *u.'пччJ':Ёil o, rJ;:frHi 
illfiтJЯНт;"*.*iЪiнформаuiЮ, Еформаrrii, яка СТО.:]::Ь9)1vДВ', ькими

'-Ч"fr;:Ё#, спьпршlювати з"Ж,ЖЖ;ХХ]ТЁffi "ofilu"'

Ёжнннж*тgr*iЪ*::ц;;:Нн;;"*"*ilу;}Рl
- оеалiзовувати

*ннж;:ж :У'l#х

Ё*ry*"J,,:jlffi :*:*х;ffi _iнrшiпрванезабороневiзаКОНОМ'
;;;;Ьrр*оздiйснюваПlШ{ЦЛ 

rrY "*-- 
ffiЁffi**Jо"

д.поrядо
РАДl' 

д, громfiрч

4.1,Члеrrr 
yKpai*i на

4.2, Члеt _:_ фа г завдан}Iя та

iншrтх t роЧ;" ЁО' тъ рiШеНВЯ

о* цей CTr цiдтрИМУЮТЪ
ЗаКОНВИХ -:-пътIоСТl J aуr" Ъa"упнi Та qП'

l *:*ffi".' 
.пiйсfiю€тъся на пiдставi писъмово1адИ, СПЛаЧ}Ю'r 'PVLJ 

_лаrLс.' на пiдставi ПИСЪМОВОt
еКТУаЛЪIlО'.,ади здiйсНЮеТЪСЯ
(учаСНИКИ) 

YaUrr' "^--' 
езидiею РадИ

ади видаетьоя

ади зразка,

до cBoix фаховrлr 
i

ec'iB" - ^*rяпсъI(их 
органiзачiй, 

об'едlrаflъ, 
мета

ЧЁ?;Ж:ffi_tу11-1-дllН:I"$ЖЖЖ,Т;;;аuiЙ'Об'еД
та дiяпЬ ду РаП1;Ia дИлЬ ду РаДИ;

- браТИ до KOP1B

I
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- брати утасть у наукових, навчапьнргх,

проводятъся Радою;
_ звертатись до керiвних органiв Ради

методичних та irlшю< зD(одЕlх, що

iз запитами i прошозицiями щодо

cTaryTHoi дiяльностi; ,*лi.-, i-,*ололiо i а toBiдro до
цтво cBoix iHTepeciB i захисry прав вlдп

и;
iяльнiсть Ради;
керiвних органiв Ради;

- у буль_який час поставити питання про припит,"ч *:,-1]:cTi в Радi

шпяхоМ .roou""" *а розгпЯд ПрезиДii Ради вiдповiдноТ пиоьмовоi заяви, не
на

aoj ад1

зазначенI,rх осiб припиЕяеться з дIUI, наступного за днем обранtlя нового

ГоповИ РадИ ЕЫ;; Презилii) чи заступкика Голови Ради (Голови

fIрезилii)
+.Ъ. Члени (утасники)Ради зобов'язанi:

- дотриму"чr""u J."Ьiй дi"пъностi вимог Статуту Р ди;

-ВикоЕУватирiшення,прийнятiкерiвнимиоргаIIапdиРади,атакож
виконувати обоЪ,язки, покпад*rri uiд"овiдно до розподiлry та дору{енЁя

керiвних оргаrriв Ради;

- утримуватиаъ;Й;;;""остi, що може завдати шкоди Радi;

- ДОlРИIчryватиоъ мораJlьIIо-"*,riй-rrр""rr"riв Ради, прийнятих за рiшенням

Президii Ради, не 
"еЪ,и 

дiяльностi, що iм супереч*"",.uо, 
особистi дд{ки i- Виступаюч а рiшеннями, якi було

мiркУвання, ти особливе заува)кеЕня,
ЗаТВеРДЖеЕО 

_ _?__._,*л_. адають з tIоложенНЯМИ Та
що цi думки та MipKyBaH

рiшеннямИ РаДИ; _!_л т)л_r, плл ттtлt] " *racTi в Радi
- письмово повiдомляти Президiю Ради про црипинення свое1 у

IIIJuIxoM под€lннll на розгJutд пi^*,дii рй виповiдноi письмовоi заяви, не

менш як за 1 мiсяць,
4.7. Членсr"о (ЙJ"r") в Радi може бути припинене.у "_i::I]:j1:.ипадкfu\:
_ вихiд. чп."iJiйч.*"*iв)рали на пiдставi податтоi письмовоi заяви;

- cMepTi lulена (учасника)Радиi
- викпючення зчленiв (учасникiв) Рт"; 

!

4.8. Пiдстави дIя ви юченнlI з членiв ýчасникiв) Ради;

- неодIоразовi порушенн,I Статуry: 
_!____r

_ вчиЕки чи дiяння, якi Президiя визнае HecyMic:il1::::? ]:"'Т:Ж#,
;;;;}х,..;#ffi;й;;-й;; .," r*д*й iй *urepiarrbHoi абО МОРаПЪНОt

{,
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4.9. ВикгlючеЕня з членi (учасникiв)Ради здiйснюе Презrадiя Р*1 на своlх

засiданнях. Рiшенrrя з цього .r"**о приймаються простою бiпьшiстю

голосiв членiв Президii Ради.

4.10. рiшення про викJIючеЕня з ч.леfliв (утасникiв) ради як i вiдмова у

прийняттi в члени (учасня_ки) Рlли, *о*у,"'Ьу" o"*up*""i на чёрговому або

позачФговому засiЙаннi З'iзлу Ради,

5. повновАжЕнIIя голови рАд,I, вищого оргАну

УIIРАВЛIННЯ: , ПОРЯДОК IX

5.1.3'iзд Ради.
5.1.1. Виццдл керiвним оргаЕом Радт е З'iзд_Ради, що скJIикастъся ГоЛОвОЮ

ради в Mipy n"oё*io*ocTi, але "";;;; yi* r !:lT") раз на piK, ПозачергоВе

засiдаrтня з,iзду рашл скJIикаеть;; pi"*"* пlезипii р"м злiнiцiативч

ГоповиРадичоо*-i"й.,"i*lЬ?;йJй"вiдсотйв)вiДзагалъноiкiлькосп

З'iзду Ради

Ради. З'Тзл

члснiв (уlасникiв)Рали, iдаrrнi присрнi ile менше

5.1.2. З'iзд Ради Ь 
"р""о*очним, 

кщо на його зас:

дрох тетин ч,пенiв Ради,

5.1.з.ЩосклаryЗ,iздуРаДи.ВхоДятъвсiчлени(Учасшики)РаДи,кожензяких

;:ruжН;$;ж",::::i:,,."ffi ъ"#;н; за його доруIенням заступник

iono"' Ради. . rд п',.'f\RепенIUI та порядок денний З'iздУ Ради по:]1:*стъоя
;.ij. ,Щ,ата, мiсце проведеноЗ.
членаIчI Ради Презипi Ради ," jЫi,iЬ до Ц орочЪо""о у пиоьмовiй формt,

пропозичii, цодо-оорядку о:r""rJ*тзду ради, *nb"" ради надсI&IIають до

презипiт ," nr.jirr;, Ы.Ъ t s o"iu ОО ix 
''ГО""П"Й' 

Pi*"'* ПРО ВКJПОЧеНН'I

питш{ьоо'ор"frЬ""о*'р"и,'?Jiтр".iдi"рчд*Ы*аДзвичайнихВипадкФ(
за рiшенв"м з,й'ради на ix ,u"iД**i МОЖУТЪ РО"П"О*СЪ 

i Не ВКJIЮЧеН1 ДО

,rорrлч денного IIитш{ня,

5.1.6. гопо"уu*,о Еа засiдаянi ''1,* '_*" 
моЖе ВiДбУВаТИСЬ З

викориотаЕвям засобiв елекгронного зв'язку, "То*у 
числi_дистанцiйно, 

а

такожiншиХ,незабороненихзаконоДаВств(м'техвi.твrдrзасобiв.
5.t.?.РiшенtlяпроформУ'зоu.й"*"u*о.о=u"й,"'приймаеПрезидtя
ради та повiдоri"" пръ ,p"t r"r",pi*""o" **;;^й;;"""ь органiзаuii не

пiзнiше вiж за 10 днiв оо u",*u*",оi д",* "ро*,о"й 
акого засiдання (З'iЗдУ

рЙ"lЫ и Презипii Радт), 
._*:зЕих органiв оформлюеться "ry::"onoM, 

Iфо

5.I.8. Будъ-яке засiданrrя кер1!

форму .ч"iдJ"rп,обов,язково 
вказуеться у 1|о"о*"пil,11г засiдаттrrя

вiдбува.тrосъзадопомогою.*ж**ruьх,;:;;Д.:'##;1:
фiксуеться за допо огою яко1 KoMrr ''.,tчуrд-^ 

--r 
____.v rттrrf,А*{I

засiдання. ...

5. t.9. Що компете}Iцu

CTaTptIoi дiяпьностi

напекитъ вир1IIIе
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Президii cBoi права та повIIовЕDкеЕня з вирiшенrrя Bcix пЕтЕ}Itь, lcpiM питаНь,

що належатъ до ix вккlдочноi компетенцii.
5.1.10. .Що виключноi компетенцii З'i'злу Ради належить:
- затвердження, внесенЕя змiн та доповIIеЕъ до Стаryту Ради;
- визначення ocHoBHI,D( напрямкiв стацдноi дiяльностi та роЗвиткУ Ради;

- обрання Голови Ради;
- вiдкликання Голови Ради;
- обрання та вiдкликання пераонаJIьного скпа,ду Президii;
- обраrrrrя та вiдшrиканIul членiв Контрольно-Ревiзiйноi KoMicii;
_ заслуховуванЕя i затвердження звiтiв Голови Президii та ПРеЗИДii РаДИ;

- заслуховування та затверджеЕнrI висновкiв i звiтiв Контрольно-ревiзiйноi
KoMicii;
- це менШе якэА голосiв реалiзують право власцостi на мйно i кошти Ради,

що скjiадають 50 i бiльше вiдсоткiв вiд загальноi кiлькостi майна i коштiв

Ради;
- розгляд та затвердженЕя бюджетiв, поданих Президiею Ради;

- прийняття рiшення цро СаIчlОРОЗГryок Ради або iT реорганiзацiю IIIJUгхом

при€дIання до iншого громадського об'еднанIUI такого самого статусу;

- прк}наченЕя лiквiдаддiйноi комiсii/лiквiдатора;
_ приймають до розгляду i вирiшуе булъ_якi iншi питання дiяльпостi ради

5.1.11. Рiшення на З'iздi Ради шри маюТься простою бiлъшiстю голосiв,

5.1.12. Рiшецня про внесення змiн та доповнень до Стаryту та про

реорганiзацiю "" .*rорозпуск Ради uриймшотъся не менш як з/ц чденiв

(щасникiв) Ради, присутнiх на З'iздi Рад 
рiшення фiксуютъся у
ся Головою Ради та
числа iT членiв,

чинностi з MoMeTtTy ix

прийнятrя, якщо iнше Ite визначено З'iздом

S.Z. Голова Радио застJrпнпки Головrr Ради,

5.2.1.Голова Ради обираетьс" ""p*i"oм 
на 5 (п'ягь) poKiB, Голова РадИ

обираетъся З'iздом Ради,

5.2.2.Голова Ради у межФ( своеi компетенцrl:

- без доручення дiе вiд iMeнi Ради;

-зДiйснюезагаJIънекерiвшиЦтвотазабезпеченняВиконанн,IстатУтних
завдань Ради;
:"ЁЖ;#; раду у вiдносинах з органами державноi влади,

,пгянiзапiяМИ.;,:i:жr,-;;;й;;;;;; громадсь {ми органiзаЦiями'
,л-,,,а вiп rhппм

-2 -- 
 л lt'iT,t,т)J)тrIr(t rhiзичнимИ осОба}{И;

органами
а також

V

}

л , !" ,
i_\'лп

'-)

*

t0
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вiд iMeнi Ради, укJI4дае вiд iMeHi Радиугоди, контракти;

- видае Еак.Еи, розпорядженкя, рiшення та затверджуе iнструкцii та iншi

обов'язковi длrя виконанЕя членами Ради документи;
- здiйснюе управлiння майном та коштами Ради;

- приймае на робоry та звiльняе працiвникiв Ради, визIlачаg ik посаловi

обов'язки;
- керуе роботоЮ членiВ (уrасникiв) та rrрацiвникiв Ради;

- скJIикае черговi засiдання З'i'зry Ради, iнiцiюе скликання позачергового

засiданшI З'iздУ Ради, пропонуе порядок денний З'iзду РадИ, пiдписуе

тrриiтнятi ним рiшення;
- готуе звiтИ про дiялЬнiстЬ РадИ та виносИть ix на затвердженrrя З'i'здом Ради

в порядку встановленому rцим Стаryтом;

- викоЕуе доруIення З'iзду Ради;

- мае право передавати частишу cBoix прав та обов'язкiв посадовим особам

Ради; 
ЕrййлrrYld -лъl<t2я Ради, що не вiднесенi до

- вирiшуе iншi питаIIня, пов'язанi з дiяльнiстю ,

компетенцiТ З'iзду Ради,

5,2.3, Голова Ради с одночасно головою президii ради та головус на iT

l

;i;Tffi;a РадИ може бу"и вiдклlдсаний з посади за рiшенням З'Тзду Ради за

iнiцiативою не менше поJIовини .йчоу членiв президii до закiнчення строку,

на який BiH обирався, у випадках:

- за впасЕ"* Оч*u"Й на пiдставj поданоi пиоьмовоi заяви;

- прИ неодЕоразовомУ по ушенНi вимоГ Сrагуту Ради;

.якЩосвоiмидiямивiнзавДавматерiальнУЧиморалъЕУшrкоДУРадi.
5.2.5.Заступник Гопови Ради oo"o"*nb . Зu.rу*"*о* Голови Презилii

iТI. Засryпник гопови Ради оОига1111 *:.nTy 
_,н'*#ням 

Презипii

Ради, викоЕу€ обо"'"к* Голови Ради на *u,- Ио,о вiд гностi або

ЕеможлиВостiвиконУВатЦ'"*.*тобов.язки.ЗастУшrикГоловиРадидiеза
дорrIенням Голови Ради 

"u ""*ony. 
oKpeMi по""Ьuч*ення Голови за його

доруIеннltм чи за дору{внняМ ПРеЗИЛii РаДИ' " обов,язкiв

5.2.'I.Y р*зi, "Й iЪпо"u Ради не може приоryп до своlх

IIротягоМбiпъшякб(шечги)мiсяцiв,3асТУпникГоловизаДоРУченн'ш
IТрезидiiскJIикаспзаЧерювийЗ,iздРадидпяобговореЕнястаноВиЩата
розгпяд питанЕя.про кегiв11111лYi;., 

пекiлъка.розtJurл I . 
} Гопови Рада може бути декiлька,

5.2.8. Заступtгикll

виконавтlим органом Р5.3. IIрезlлдiя Радн:

5.з,1. Ви им шостiйно дiIо5им

з'iздом Ради с Президiя Ради,

З'iздом Ради один раз Еа 5
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проводиться не рiдше нiж 1 (один) раз на б (шiсть) мiсяцiв. На писъмову

вимоry будъ-якого члена Президii, Гопова Презилii скJIикае тrозачерговий

З'iзд Ради протяюм l0 днiв.
5.з.2. заплiщення i призначенIUI нових членiв президii здiйснюез,iзд ради.

ЯкщО tUIeH Президii подае у вiдставку, втрачае здатнiсть викоrryвати cBoi

обов'язкИ, ПрезиДiя може призначИти новоГо тшена Президii за поданЕям

Голови Презилii до закirтчення строку повЕоважень Президii.

5.3.3.Засiдання Президii € правомочниМ за,умови присутностi не менше 50оlо

ii членiв. Рiшення Презилii приЙмаютъся шляхом голосуваннrI простою

бiльшiспо гопосiв. Кожен ч.lleн Презrадii мае один голос, За рrови рiвного
подiлу голосiв вирiшальним € голос Голови Президii. Прийнятгя рiшення

може вiдбуватися шляхом одночасЕого голосуваЕIш через засоби

електронЕого зв'язхry,в тому числi дистанцiйно, а також iнlпих, не

заборонених законодавством технiчних засобiв або письмовоi згоди, яц
висловили Bci члени Презилii,
5.3.4. З'iзд вiдкривае та очоJIюе Голова Президii, який одночасно е Головою

Ради. У разi вiдсутностi Голови Презилii за його дору{енням на засiданrrях

ПрезидiТ, обов'язкИ ГоловИ Президii викоЕуе заступЕик Гопови Президii,

якиЙ одночасно € засц/пником Голови Ради.

5.з.5. Голова Президii вiдповiда€ за пiдготовку i веденrrя засiдань Президii, а

також зберiгання документацii Президii.
5.3.6. Президiя Ради у межах cBoei компетенцii:

- обирас заступника (заступникiв) Голови Презилii Ради;

- здiЙснюе поточне керiвництво Радою;

- забезпечуе органiзацiю та виконffIIUI рiшень З'iзду Ради;

- затверджуе зразки печаток, шrгампiв, емблем, бланкiв, символiки Ради;

- розробляе цдЕlII цроведення та заходи З'iзду, проведення. та виконанЕя

засодЬ, проектiв, цроцрам Ради;

- готуе рiчrri звiти з дiяльностi Ради, в тому числl про заlгrIонruI 1

використаннrI коштiв i майна Ради;

- готуе звiти з викон ння програNI та проектiв Ради та подае ix на

затвердження З' iзлу Ради;
- ,чr"aрл*уе бюджет Р4ди, бюджети програм та проектiв Ради та звlти lx

виконанНя i подае ik на затвердЖення З'iзду Ради;

- визначае KopoTKoTepMiHoBi стратегii та напрями i ггрiоритети дiяльностi

Ради;
визначае морацьно-етшчнi принципи Радл,

внутрiшнi документи Ради, затверджуе

процедурнi та iншi

пiлроздiли Ради;
встановJIюе механiзм сплати

членських BHecKiB;

ЧшенськIlГх BHeCKi

затв9рджуе
ПоложеннJI мленi

Mip

\d



- скпикае позачерговi З'iъди Ради та готус ix гrроведеЕня;

- приймае рiшення про вступ нових членiв ýлrасникiв) Рали та припинеЕня

"oJ""r"u 
(участi) в Радi; розробляе та затверджуе зразок посвiдчення члена

fuлrасника) Ради; iнiцiюе i енування Почесних членiв (t"lасникiuРuди;

.повiдомляечленiв(1"lасникiв)РадипродатУ,мiсцепроведеннятапорядок

децниЙ З'iзлУ РадИ за 30 днiв до ix проведення у писъмовiй формi;

- приймаС, рiшеннЯ цро вкJIЮченн;I питань до порядку денного З'iЪду Ради,

якi надiйцrли У виглядi .rроrо.ицiй вiд членiв (уrасникiв) Рапи не пiзнiше нiж

за15 днiв до ix проведення; 
обов,язки- затверджуе структуру та штатний розпис Ради; цосадов1

працiвникiв i р[ови оплати Тх працi;

- визначае ocHoBHi напряМки ЗаJгrIення Та використання майна та коштiв

\

Ради;

- сприяе заJIуче ню коштiв, веде пошук фiнансових pecypciB задля

забезпечення дiяльностi Радиi .ацii, спiлки або в спiпьнi
- приймас рiшення, щодо всlупу Ради в асоцl

проекти , i"ш"*" особами, u._"*o*, щодо створення або закритtя

1хж:т;";];;1;r"Ч*:I";ЖНПикы ради, з,iъду Ради, ГОЛОВИ РqДИ'

Коrrтрольно-ревiзiйпоiкомiоiiiнформачiющоДоДiяпьностiРади;
.приймаерiш.",опроприДбшrнямшlатаУшIаденнявiдповiдтихдогоВорlВ;
_ приймае рiшення про cT'op.#lTi::j:T; вiдокремлеЕих пiдроздiлiв

РаДИ,консУлътатиВнихкомiтsтiвзтехнiчних,фiнансових'юриДиqнихта
iнших питашъ дiяпьностi Ради, гоlуе та зчrгверджуе попожеЕЕя про 1х

дiялькiстъ;
- обирае та звiлъняе керiвникiв вiдо ФемлеЕI,rх пiдроздiлiв Ради, керiвникiв

коЕсупьтативник KoMiTeTiB , ,"х*i*й, фiнансо""*, *р,диЕIних та iпшlтх

питань дiяльноотi Ради; j_*.птry тrаrтянъл шо не IIаJIежать До

- розглядае та приймае гiш;ння з iнших пйтанъ, що не I]

виключноi оо*rr"rь"фi з,iзду ради або itrших йй оргшriв Ради згiдво зi

Статугом,\_,,rдrrt*J * a l

5,4.Контролъно-ревiзiйна Koмrclя,
?

; 1 Т"ilТfixl,i"ЁЖ# #i., 
_ :1]:":::" Р,Тffi#"'Нffi Ы;

i,1;1"L,Х'$lГ,J""lЖlxТ"и#;;""*;r1"";н1#;,ттн:-ffi
lНТ:НJffi#lГТ"";Ё""#;;;;; iji,oo* ради з чиспа чпеII1в

ЙБо"l рали строком на 5 PoKiB,
тf л--mdлrrтfY tr

З'Iздом(у"u.никtв) rалк U-tPL,ýlJlvr;:---::;' ' iiйноТ KoMioii
5,4.2, Гопова та чпени Контролъно-ревtЗ

оби

РаДи } .l ,.сiя пiлзвiтна З'iзду
tr А 2 Т{птrтпопъно-ревiзiйна комlglя lllдJl 

,

тт*лрапеТ{ТdХ переВtрок' 1

и проведених гIеревtрок,
],,.,

пъЕо-ревiзiЙноТ комiоii g



ý

pik або протягом десяти днiв на вимоry З'i'зду Ради, Презилii або Голови

Ради. Засiдання Контрольно-ревiзiйноi KoMicii е повноважними, якщо на HID(

присутня бiльшiсть ii членiв. Рiшення з будь-якого питання ухвztлюються

npo.roro бiльшiсто гопосiв. Кожен член Кон,тролъно-ревiзiйноi koMicii мас

од"" голос. За подiЛу голосiв вирiша-гrьним е голос Голови Контрольно-

ревiзiйноi KoMicii.
5.4.5. Контрольно-ревiзiйна комiсiя у межФ( своеi компетенцii мае право:

- ревiзувати всю фlвансову i господарську дiядънiсть Ради та вiдокремлених

пiдроздiлiв Ра,ди;

- реryлярно перевiряти етап' облiк i зберiгання матерiальних цiнностейi 
.

_ перевiряти строки i правильнiсть прDходження сIIрав у штатr працвникlв,

робоry з пистами i зверненнями цромадflнi
_ у виПаДку необХiдностi ставити питання про скJIиканIUI позачерговrх З'iЪдiв

|Жпч.*" та отримувати вiд посадових осiб Ради, ii. членiв (уrаснИкiв) та

прачiвникiв наданIш Bcix необхiднlа< матерiалiв, бухгалтерських та 1нших

документiв, а також особистих пояснень про фiнансовУ дiяльнiсть Ради,

втому числi про заJIученн,I та використання KOTTTTiB i майна;

_ скJIадати висновки i звiти з перевiрки фiнансовоi дiяльностi ради та

подавати iх на затвердженIя З'iЪду Ради;

- за_тryqди аудиторi* ,u iкшюr експертiв до аудиту фiнансовоi дiяльностi

Ради;
- скJIадати лiквiдацiйний бшlанс Ради,

5.4. 6. Контрольно-ревiзiйна комiсiя Ради зобов' язана:

- звiтувати переД З'iздоМ Ради про фiнансово-економiчну i господарсъку

дiяльнiсть Ради]
- документувати результати роботи KoMicii;

- вести облiк майна, що перебувас у власностi Ради,

- Контрольно-ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скпиканшI 3'iзду РадИ,

якщо виникJIа суттсва загроза iцTepecaM Ради або iHTepecaM ii членiв

(уrасникiВ), а також у разi виявленшI порушень норм цього Стаryry або

зловживання з боку посадовю( осiб Рашл чи ii членiв (уrаспикiв),

б. ПОРЯДОК ЗВIТУВДННЯ KEPIBEI,p( ОРГДНIВ РДДИ ПЕРЕД iI
члЕнАми (учАсЕикАми).

6.1. гопова ради звiтуе перед членами (учасникаlvtи) ради про виконмЕя

статутних завдаЕъ Ради та рiчного плаЕу роботи Президii Ради на черговому

засiданнi З'Тзду Рали.
6,2. Звiт готус Г'олова Президii. У звiтi вiдобраЖаютьсЯ

6,2.|. анаJIiз виконання Радою, у ТОI\,tу чисJIi if вiлокре,

I

\,{.\

основних завдань;
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6.2,2.аналiз виконаннrl рiчного ану ради, IIозитивнi та негативнi явища пiд

часйогОвиконанЕя; 
(учасникiв) та cTBopeHH,I

6,2.з.чисельнlсть Ради, запуIеЕня нових чпенlв

вiдокремлеЕих пiдроздiлiв Ради;

6.2.4.фiнансова дiяrruнiсть ради, використдIня копrгiв, що поступиJIи на

parryнoK Ради з метою виконанвя статутЕих завдань Ради;

6.2.5.ocHoBHi завданшI ради TaTi структурних пi роздiлiв на наступний piK,

7. порядо к оскАржЕння рIшЕнъ, Дй, БЕздtяJьностI
кЕРIВнID(оРгАнIВРАДиТАРоЗгляДУскдРг.

7.1.Рiшення, дii або бездiяльнiстъ Голови Р4ди можуг: 
.1{11 

оскарЖеНi

члеЕамИ (уlасниКа:чrи) РадИ 
"u 

*.|rо*ому абО позачоргОвомУ засiданвi З'iзду

Ра,длr, скпиканому в порядку "сrйовл"Еому 
цим Статутом на протязi буд"-

якого TepMiKy цiсля настаншI порушеЕня

7.2. СкарГа на дii чи рiшеНня o.piu*o.o органу Ради IIовинна бути розгJIянута

керiвними орrчrrлпй Ради не бiльш нiж У мiсячний TepMiH з дн,I ц

;rffiНХ"пuо" зобов,язшrий прийняти скарry ," : ,1_9,_зaенний 
TepMiH

оповiстити Презилiю Ради i iнiцiюватлr позач ioBe засiдання З'iзду Ради У

встановпеrrому цим статутом порядку. скарга вважаеться поданою i в ToIyry

разi, якщо **р*оена засобч*" по*'1ового iв'язку на юридичЕу адресу Ради,

'1.4. ВраЗi, 
"*щО 

до *,р,о"ого З'iзду Ради 1т..-"оось меЕше 30 днiв, скарга

розгrшдаеться Еа цьому чергово[dу засiдаrrнi З'iзду,

7.5.Скаргаобов.язкоВопоВиннабУтироз.гляЕУтананасТУпномУчерговомУ
або позаЧерговомУ засiданнi з,ЙЬ*,i З'iзд зобов'язаний ухватiити рiшення

Еа цьому засiданнil ЩоДо розгляду цiеi окарги,

7.6. За результатами розгляду скарги у(ваJIюеться протоколъне рiшонЕя, яке е

обов'язковим для викоIIання uЫплч тшенами (уrаснИКашrИ) РаДИ Та ВСlМа

;:;:Ёfi,;-:illlН# ii*"^, чпену (уrаснику) повiдомляетЬСЯ ПИСЪМОВО абО

}ЁЪЁ?lЪ:ffiНfi*rr*"чrом розгJuIry скарги З'iзДОМ РаДИ, iХНе РiШеННЯ

моЖебУгиоскарженевiдповiднодочинногозаконоД:лВсТВаУкраiни.

S. МАЙНО, КОШТИ ТА ФIНАНСОВО_ГОСПОДАРСЬКА
дшльнIсть рАд4,

8.1.У власностi Ради можуть буги коцши, oirr":_:g:*, i1
iнше майно,

майновi та немайновi гграва, матерiальнi та HeMaT:li111

"Б", *о е необхiдними для виконшIня cTaTpHoi^l1i_"j

8.2. Рала оамостiйно й незаJIежЕо здiЙснюе шрава BoJ
,лх

розпоРядження наJIежним iй майноМ, кошtами, м
*-, Т

a

аr'
ч

та iнше

та
н ft*

\
у
l!

вими



8.3. Рада не несе вiдповiдалlьностi за зобов'язаннями
члени (учасники) Ради не Еесуть вiдповiдагrьностi за

якщо iнше не передбачено законом.
8.4. Мйно Ради формуеться за рахунок:
- коштiв або майнц якi надr(одять безоплатно абО У

фiнансовоi лопомоги чи добровiльних пожертвувань;

членiв (учасниками).
зобов'язаннrIми Ради,

виглядi безповоротноТ

\1
a

- вступних та чrrенсъких BHecKiB;

- коштiВ або мшiНа, якi наlиоддть Радi вiд проведення ij основноi дiяльностi;
- пасивних доходiв.
- благодiйноi в тоNry числi гуrяанiтарноi та мiжнародноi TexHiT Hoi допомоrи,

грантiв украiнсъких, зарубiжнгх ,riд.rри"мсо, установ та органiзацiй та

фiзичних осiб:
- майна та копrтiв, набут,их внаслiдок пiдгrриемницькоi та господарськоr

дiяльностi створеню< Радою ycT.lHoB, органiзацiй, заснованих пiдприеплств,

товариств;
- коштiв, нацаЕlгх в якостi фiншrсовоi пiдтрlлr,rки за рахуЕок коштlв

.Щержавного бюджету Украihи, мiсцевих бюджетiв вiдповiдно До Зшсону

Украiни <Про громадсъкi об'сднання> ;

- iнших джерел, не заборонених заковом,

8.5. Кошти Ради спрямовуються Еа виконання статутЕlгх з,lвдмь, утриманшI

штатного €шарату, 
^ a*уй"оо (обладнанЕя та iнвентарю,iншого мйна та

мйновиХ прав, нематерiальниХ,а irшrrr активiв) для забезпеченн,t стаryтноi

дiялъносТi Ради'^* 
"i ЕАh I^пт,пIrqнi особи ( 

, 
приемства)

8.6. Рада, створ Hi нею юридиtlнi особи (товариства, пlд

зобов'язанi ве"ти бухгалтерс"*ий облiк, фiнансову та статистичЕу звlтнlстъ,

бути зареестрованими в органа)( державноi податковоТ сrryжби та сплачувати

до бюджеrу ооо"ъr*о"i пrrчrежi вiдповiдно до закону, Надання громадським

об'еднанкям, створениМ нимИ юридичним особадд (товаристваr"r,

пiдприемствам) пiлiг, у тому числi з оподаткування, здiйснюе"гъся на

пiдставах та в порялку, визначених законом, 
__^ _2*__.,i*l piT

8.7. рада подае;#;" iпЙ i"форма iю про свою лiяпьlr_11 ВiДПОВiДНО ЛО

заководавстВа;опилюднюезВlтипроДжерелазагryченнlIкошl}iмаЙната
про напр*" i* "";Б;r;ня 

вiдповiдrrо до законодавства не рiдше одного

разУ на PiK, ___ Ё_л 6,Tll- 'з i майпа,
8.8. Рада звiryе перед благодiйникаъ{и про використаннJt коштlI

одержаЕих вiд n r* Ъч цiлъовим призЁаченням, а також Еа користь oKpeMlD(

вабувачiв благодiйноi д( помоги, Рuдч ",]т,:"р*о 
благодiйниками про

використulння коштiв i tайна, одержанш( вiд цих бсз вказiвки на цiльове

пр"rнч*"*ня Еа ix письмовий запrrг 
:_

8.9. забороняетъся роз одiл_ "*.:у.тт,*::?5'.,"Ч:,*1ЖllJ# ;:;
частини серед .u"r6u*KiB (у"lасникiв), членiВ, "РТ:#ý'" _lЖ'J ;;
aa lf 'ixнbot працt, нарахування единого соцiальнOго

управлiння та iнших, пов,язаних з ними о

16

{



{

8.10. .ЩоХоди (прибутки) Рали викоршстовуються_ викIIючно для фiнансрання

вlцаткЪ на утриманIш Ради, p.-i.*riT *"r" (цiлей, завдань) та напрямiв

дiяльностi, визначенrтх fi установчиМИ ДОКУIчIентаJ\4и,

8.11. Працiвники, в томУ числi Голова Ради, iз числа членiв (уiасникiв) Ради

мають право u"*orryuur" cBoi обов'язки на добровiльних засадах, тобто боз

отриманнrI грошовоi чи iншоi винагороди,

9.ПоРяДоксТВоРЕння'ДяIIЬЕосцтАпРиIIинЕнЕ'I
ДIЯЛЬНОСТIВЦОКРЕЙЛЕНID( ШДРОЗДJIIВ РДДИ.

9.1.Рада може матИ вiдокремленi пiлроздiли, якi утворюються за рiшенням

президii Радлл llo всiй територii Украiни та рееструються у встановленому

чинниМ законодавствоМ порядку з одночасним прий"""ry rоложенЕя 
про

вiдокремЛениЙ шiдроздiЛ, затверДжениЙ Президiею Ради, Кiлькiсний складl

,rury працiвникiв та повноваження вiдокремленого пiдроздiлу визначаеться

та затверджуg'гься вiдповiдним рiшештям- Президii Ради, апе в межах його

КоМпетевцii:
g.2. Керiвник вiдокремленого пiдрозлiтгу призначаеться Презилiею Ради

строком на З ро*r. Kepi" ик вiдокрJrп."оrо пiдроздiлу повинен бути членом

(уlасником) Ради, повноваження якого визначаютъся затвердженим

Президiоо lrопоженIulм.
9.i. Керiвник вiдокремленого пiпрозпiлу в межах свотх повноважень:

- ,rр"д""чвляе Рф у вiдносинах з органами лерж]_|::_1j],1ои, органами

мiсцевого самовряД)rваннJI, громадськими органiзаIIЦ'", а також

пiдприемствами, установами, органiзаriями незалежно вiд форм власностi та

пiдпорядкування, фiзичними особами викJIючно за дор}ченн,Iм голови ради;

- веде облiк чпенських квиткiв;
- використовувати на:}ву та симвопiку Рали дляреалiзаIrii з€Iвдань Радиi

- отрЕмувати допомоry у реаlriзацii' завдан" Рчд" вiд керiвцих органiв та

посадових осiб Ради;
- бути присутнiпл на З'iздi Ради;

- оу* npr.y*i* на засiдшrнi Президii Ради з правом дорадчого гопосу;

- звертатисъ з кJIопотанЕями до керiвних.органiв..|апи,

- виконувати iншi розпоряжо-""*о"u"чi функчii та органiзацiйнi зzD(оди для

забезпечеrоо noro"Hoi дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлгу, 
_

9.4. КерiВник вiдоКремлеЕого пiЙдi"у в своiй дiялiнос li пiдзвiтнIй Головi

Ради, Президii та З'iЪду Ради;

9.5. На вимоry Голови Президii, З'iзду та КовтролъЕо-ревiзiйноi KoMicii Ради

керiвник вiдощремrr*rrп.о пiдрозлirry овинен fiадавати звiти про лiя,riьнiсть

вiдокремленого пiдрозлil*u 
'""i 

затrитанi документи npo л*т",:t:::Irrл\Jl\рý;rYIJlwлчд v

вiдокремленого цlдрЪзлiw за зазначенi у вимозi перiоди в зазначен1 у нlи

термiни.
9.6. Звiльнення KepiBH ка вiдокремленого ц[дроздiлУ здiйснюеться за

рiшенням Презилii або З'iзду Ради з наступних пiдстав:

- писъмовот змви керiвника вiдокремленого пiдроздirryi l
п^1 ,

\rr}
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-в разi незадовiльноi роботи керiвника вiдокремленого пiдрозлiлу за

результат€Iми поданого ним звiту або проведеноТ перевiрки уповноважеЕими
органаI\dи Ради;
-в разi закриття вiдокремпеного пiдроздiлу.
9. 7. Керiвник вiдокремпеного пiдроздiлу зобов' язаний:

- дотримуватись вимог Статуry Ради;
- активнО впровадХ(уватИ рiшення KepiBHla< органiв Р4ди, прийнятих в Meжttx

Стаryту Ради та чинного законодавства;
- не допускати дiй спрямовaIних Еа порушення честl, гlдностl членrв

(уlасникiв) Рали.
9.8. ,щiяльнiсть вiдокремленого пiдроздirry може бути припинено цшяхом

його закриття за рiшенням Президii Ради або З'iзду Ради.
9. 9. ПроЪ urgl"rr" вiдокр емленого пiдроздirry Рада повiдомляс уп овноважений

орпlII з питакь реестрацii за мiсцезнаходженням Ради.

10. ПОРЯДОК ВЕЕСЕННЯ ЗМIН I ДОПОВНЕНЬ ДО СТДТУТУ.

10.1. Змiни i доповнення до Стаryту Ради приймаютъся З'iздом Ради

ОрганiзаЦii, якщО за це проголоСувало не менше rтiж ЗА членiв (уlасникiв),
присугнiх на З'iздi Ради.
10.2. Рада повiдомrrяе В установJIеному законодавством порядку

уповновскений орган з пит€шь реестрачii про змiни i доповнення, що BHeceHi

в Статуг Ради.

11. порядок приIIинЕння дяJIьностI рАд,I.

l1.1. .ЩiялънiстЬ РадИ може бутИ припинена шJUIхом ii реорганiзацii
(приеднання дО iншого громадського об'еднання) або саморозtryску згiдно з

рiшенrrям З'i'зду Ради, якщо за це проголосувало не менше нiж % членiв

ý..rасникiв), присутнiх на засiдшrнi З'iЪлу Ради, або за рiШеННЯМ СУДУ У
випадкil(, пер едбач еHED( чинним законодавством.
t1.2. При реоргаяiзацii Ради вся сукупнiсть rt прав та обов'язкiв переХОДИТЪ

до ii правоЕаступника. Рада не може буr" реорганiзована в юридиtIку особу,
метою дiяльностi якоi € отримання прибугку.
11.З. Рада припиняе дiялънiсть:
11.З.1. за рiшенням З'iзду Радд;
I|.З.2. на пiдставi рiшення суду.
11.4. Припинення дiяльвостi Ради проводитъ лiквiдацiйна комiсiя
(лiквiдатор), яка призначаеться З'iЪдом Ради або органом, що прийняв

рiшення про пр!шиненнrI дiяльностi Ради.
11.5. З моменту створеншl лiквiдацiйноi KoMicii (призначення пiквiДатОРа) ДО

Hei переходять повIIоважецIrI по управхiнню Радою. ЛiквiдацiйНа КОМiСiя
(лiквiдатор) складае лiквiдацiйнrй баланс i представляе його З'i'зду РаДИ На

затвердженнrI.

{
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подi.тry, приеднання або перетворення) Tf активи. повиннi бути переданl однlи

або кiпъКом неприбутков lM органiзм* вiдповiдного виду або зарахованi до

дохоJry бюджеry, якщО iнше не передбшIенО законом, що реryJIюе дiяльнiсть

"iдпо"iд"оi 
неприбуттсовоi органiзацii,

L2, пIдписи-

Головуючий
чергового засiдання З'iзду
Аванесян Ашот Дадiко€вич

Секретар
чергового засцання Зотзду

Залогiна Весела IBaHiBHa

;}
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