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2.2. ставить перед собою HacTYHHi

• снрияння розв'язаншо культурних, спортивних, та проблем

Пам'ятки археологй' значення Городище MiCTa «Тустань» та й

охоронних зон;

• сприяння з громадськими рухами, засобами масовоТ

установами та

• сприяння громадян у розвитку та Пам'ятки

значення Городище 

• ствпраця з громадськими 
:rpoekTiB',

• сп{впраця з 
допомогу

MiCTa «Тустань» та П охоронних зон;

шляхом створення i

надають

• сприяння проведенню з питань розвитку Км'ятки археологй
значения Городище MicTa «Тустань» та П охоронних зон, с. Урич та

в цьому та доведенню даноТ до села Урич;

• сприяння визначелню 
розвитку Пам'ятки 

охоронних зон, формуванню 

духовного, тощо

значення Городище MiCTa «Тустань» та

щодо вирпп•ня й аюгуальних проблем шляхом

• участь у проектах i заходах з розвитку , що проводяться органами

самоврядування та органами державнот влади, установами,

незалежно форм i

т сприяння проведенню та участь в ocBiTHix, оздоровчих, культурних, спортивних,

еколойчних та заходах на Пам'ятки значення Городище

MicTa «Тустань» та й охоронних зон ;

• надання правовоТ, та iH1110T допомоги членам громадсько} Захист

законних iHTepeciB сво$х i представництво Тх iHTepeciB у державних i громадських органах.

• громадського контролю за дотриманням чинного законодавства УкраТни на

Пам'ятки археологй натонального значення Городище MiCTa «Тустань» та П

охоронних зон тощо;

• сприяння та проведенню наукових, творчих та культурних k0HkypciB,

зис-гав, книжкових та образотворчих виставок з метою розвитку та популяризацй'

icTopii, культури краю, мови, та народних звичатв, та

• сприяння Пам-ятки археологй значення Городище MiCTa

Тустань»к

ь поширення про свою своеТ мети;

• та захот своТх законних iHTepeciB, а також законних iHTepeciB своТх у

:ержавних та громадських органах;

• сприяння виставок, ярмарок, концерт5в, оздоровчо-туристичних, спортивних

» глркяння проведенню та участь у громадських експертиз.

З. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНВАЦЙ.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗ EHiB ОУГАШЗАЦЙ

ство в е

k0i{Ii ЗГ;ДНО
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а) догана•.

виключення.

4. ОРГАНИ УПРАВЛННЯ ОРГАНВАЦЙ

4.1. Органами е: Збори Орга}йзацй', Голова

4.2. 3aIBJibHi Зборн — Збори) е нищим органом

який BrzpaBi прийматд з будь-яких питань й в тому i з тих, що

Загальними Зборами до компетенцй

4.3. У Загальних Зборах беруть участь й члени. Кожний член мас один голос. Збори

вважаються повноважними. якщо на них не менше половини

4.4. 
питання, 

4.5. 

Збори скликаються 
на Тх розгляд Головою 

Збори скликаються при 

Збори розглядають

а також членами

обставин, що CYITCBi

Правл{нням чи Головою а також в випадках, передбачених

даним Статутом та законодавством УкраТни.

4.6. Не менш як одна десята частина мають право перед

скликання позачергових Загальних 360piB. Якщо вимога 0praHi3aL!iT про скликання

загальних 360piB не виконана, члени мають право C&Mi скл*ати Збори.

4.7. До виключноТ компетенцй Загальних 360piB належить наступних питань:

4.7.1. Визначення основних затвердження й та 3BiTiB про

ix виконання.

47.2. Внесення i затвердження 3MiH та доповнень до установчих 0pTaHi3aLlii.

4.7.3. Затвердження 3pa3kiB печаток, unaMniB, емблеми, логотипа та 3pa3kiB

4.7.4. Прийнятгя про припинення

4.7.5. Призначення k0Micii, затвердження балансу.

4.7.6. Обрання Правјйнпя та або окремих

4.7.7. Обрання та Голови Заступника Голови

4.7.8. Обрання та Почесного Президента

4.7.S. Визначення порядку та права та контролю за й

4.8. Загальних 360piB вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як

третини Загальних 360piB. З питань, передбаченими п. 4.7.2 (внесення 3MiH до статуту),

ид. 7.4 (прийнятгя про припинення) Загальних 360piB вважаеться прийнятим,

якщо за нього прогол%увало не менш як три четвертих Загальних 360piB

Також трьома четвертиу±и приймаються щодо

майна на суму, що становить п'ятдесят i майна оргшйзацй•.

4.9. Загальн{ Збори приймають Загальними Зборами з дотриманням

вимог даного Статуту, та законодавства Укра?ни, 060B'5Bk0Bi для BCix

opTaHiB та У випадку проведення

з використанням електронних засоб - qyygikallii, порядок реестрацй

та процедура прийняття на такК%јфћ1ГАхг визначаеться окремим

регламентом, що затверджуеться с..

кох1јя
ЗГIДНО -



lQynosye Загх:ьннх 360piB особа з числа обрана Загальнюаи зборами

Голове»о 3600is „Ха Зигильнн.х 360piB протоколюегься. Протоколи Зага,льних 360piB

секретарем З.АГ'ИКННХ 360pis, петпнсуоться Головою i секретаре.м Загальни.х 360piB.

4.11. Прав.йння е k•epiBHH.M органом на Загиьни.ми Зборачи,

е з .\трахйння його поточною,

4.12- niX3Binte Загхльннм Зборам i виконання Тх
Емен\ в ме-жт-х. передбаченн.х даним Статутом. BHypiIIIHiMII документами та чинним

гво.\!.

4. ! е Голова

4. Х. Праыл{ння, його склад та ae1MiHic1paTlIBHi функц1Т кожного його штена
ззтвегджуються Зборами. Ч-ленн Прав.тйння е Загатьннм Зборам i несуть
si-w,0Bi-AxnbHicTb перед нн.мн за ()pITHi3mxiT та виконання свотх посадових
060B&3kiB.

4.'15. До компетенцй Прав:Јння

4.15. I. БИКОНИННЯ pimeHb Загиьни.х 360piB.

4.15.2. Ск-ликання Загальних 360piB та формування Тх порядкЂ' денного, 
ПНТ,АНЬ порядку денного. попередн:й розгляд BCix питань. що належать до 

npoeRTiB рйцень з ци.х питань до 360piB.

з

360piB та

4.15.3. Тдготовка та подання Загальним Зборам щодо визначення основних
напрямк{в Орга:пзацй затвердження i 3BiTiB про Тх виконання,
з питань -a&-TbiiocTi

4.15.4. Затвердження поточних та для Тх
законання:

4.1 окремих щодо управлння майно.м за Загальних 360piB член{в

4.15.6. Вирйиення iHlllH-x питань, kPiM тих, що до виклочноТ Загальних
360pi3.

4. ! 6. Голову на 

4. 7- Yci питання. що входять у 
проводить 

Головою але не 
И-леНЕ Прав.-йння 

Голова

i 
на

скликаються
раз на З Micgi, Про час та порядок денний 360piB

сњликаються на третини
z;eHiB У випадку проведення з використанням
е=ек-тронних 3ac06iB порядок реестрацй учасникав та процедура прийняття

на таких визначаеться окремим регламентом, що затверджуеться

3BiTye перед членами на Загальних Зборах органвацй.

4.18. Кожен член може виступати з про прийняття i3 будь-яких
питань. що входять •петенцй

4 19. VIpaRTiH%M вважаеться прийнятим, якщо за нього проголосувало i3 складу

4.20. Голова оперативне справами, майном та коштами
н ме-,ктх, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та i в межах

сво€\ k0.MneTeHIIiT i повноважень забезпечуе виконання Тх

2 - / Z *29/2

З ТУСТ3ыЕ1
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4 21. Голова призначаеться та Загальними Збора.ми раз на два роки е

Загальним Зборам та Прањтйнню 0pr•aHi3a11ii i BnpaBi вносити на розгляд Загальних

360piB та з будь-якого аспекту

4.22. Голова

4.22.1. Jlie iMeHi без 

особами.

4.22.2. Видас накази, розпорядження, 

4.ээ.3. 

та представляе у й стосунках з

акти та документи

ведення бухгалтерського та 3BiTHocTi

4 2'.4. прийнятгя, переведення на роботу, нет та

npauiBHHkiB Ортаупзацй'. застосовуе до них заходи заохочення та стягнення, затверджуе

обов'язки

4.22.$. Встановлюе форми, системи та оплати та

не с й членами в межах кошторису витрат на утримання aJLMiHic1paTY4BH01“0

персонщщ.

4.22.6. Виступас розпорялником та майна укладае та iMeHi

та договори, контрак-ги, видае на право вчинення та

представництва iMeHi

4.22.7.

4.22.S. iHLili питання 
до його 

Статутом, приймае з цих питань 

Оргауйзацй до мети i основних завдань П

документами та дани.м

або виконуе дт kPiM тих, що

до opTaHiB та Загальних 360piB

0pralii3aLiii.

4.22.9. 3BiTYC про свою роботу та роботу та голова перед Загальними Зборами

0pl-aHi3alj•:• на чергових Загальних Зборах.

на чергових Загальних зборах. Позачергове на

вимогу не .менш як третини Оргаупзацй.

4.23. Заступник Голови до цього Статуту, мае повноваження

передбачен{ п.4.22.1-4.22.9 цього Статуту.

4.24. дй, opraHiB можуть бути членом

(членами) Скарги на або Голови

можуть бути до або на розгляд Загальних 360piB. У pa3i не

згоди i3 щодо скарги, або дТ,

член (члени) можуть бути до Загальних 360piB.

4.25.Член не мае права голосу при Загальними Зборами питань щодо

вчинення з ним правучину та щодо спору ним i

4.3. «Почесний Президент» 

заслуги перед 

4.3.l. Почесний Президент 

— це звання, яке може надаеться за

TepMiH0M на 5 P0kiB.

обираеться та Загальними Зборами

4.3.2. Почесним Президентом може бути особа, що мае визнаний авторитет та досягнення у

сусп[льному та громадському жит-й як в YkpaiHi, ъзк-&нор оном.
сда-

зг:дно еда.
3 тътст»зъ

-д 36009



433. Почесний Президент може бути 

i мае дорадчий голос.

за власни.м ба;кання.м на Зборах

43.4. ВИк-лнкання звання «Почесний Президент» за Загатьних 360piB на

ni-zcnsi подання Голови чи Застутника голови або за власним бажання члена

Орган{зацй. що чае звання «Почесний Президент». [шляхом на 3aTL1bHi Збори письмовој

заяви.

4—3.4. Порядок, kpHTepiT надання звання «Почесний Президент», 

порядок -AiL1biAocTi Почесного Президента регулюеться 

затвердж', €тьгя Зак ељннми

звання та

Положення.м, яке

5. ПОРЯДОК ЗВIТУВАННЯ КЕРIВНИХ ОРГАНТВ ОРГАНВАЦЙ

5.1. Голова та 3060B'5i3TIi на Загатьних зборах

перед иенами щодо решйзацй мети за завдань та виконання

на них обов•язкјв в межах наданих повноважень.

52. За результатами 
задов±льною або 
припинення повноважень

5.3. 

Збори визначають роботу

3amt1bHi Збори мо•жуть прийняти про дострокове

та Тх особи 3060B'5(3aHi протягом 20 надавати

письмово або е.лек-тронною поштою, на запити %HiB 0pr-aHi3T(iT.

5.4- Органу: 0pr•aHi3aiLiT надавати для ознайомлення протоколи своТх

на ва-могу њлен{в

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РППЕНЬ, ЩЙ, БЕЗДШЛЬНОСП КЕРIВНИХ ОРГАШВ

6- Е. 

(членами) 
до 

ОРГАНВАЦЙ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

kepiBHHx можуть буги члено.м

Скарги на дт. Голови мо•жуть бути

Оргатзацй або BHHeceHi на розгляд Загальних 360piB . Скарга розглядаеться

чи Загальнкми зборами 0pr-aHi3aIji протягом 40 з моменту й отри.мання.

У pagi незгоди i3 щодо скарги, або дй, безјяльнтгь

Правл{ння член (члени) можуть бути до Загатьних 360piB.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШПВ ТА ШШОГО

МАЙНА ОРГАНВАЦЙ

7. I . може мати у власностј кошти та майно, для П статутнот

набувае права B.3acHocTi на кошти та майно, передане Тй членами Органьацй

або державою, набуте вступних та членських BHeckiB, пожертвуване тромадянами,

:йдприемствами, установами та (спонсорами), виграних rpaHTiB на

програм- розроблених на виконання статутних завдань а також на майно, придбане за

:ахунок власних k011HiB чи на не заборонених законом.

•

7.3. Майно Орган складасљся з або майна, надходять безоплатно або у

безпс,воротноТ допомоги чи пожертвувань, в тому BHeckiB

пасивних або субсидй з державного чи а також з

державних благодй7ноТ допомоги, ry,EHiTapH0i та допомоги, в тому

числ: витпов[тно до мјжнародних Укратни•, основно?

до Статуту та законодавства.

7.4 - Забороняеться Оргакпзацй або Тх частини П засновниками

учаснихами у p03YMiEHi кодексу У “ членами (kPiM

8
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Г.ОЗ• кими

. 
о;гхмзд3. 

5. д.чх.ц.пл MX 
О;ч.иихцй в

весе 

(днно!т) соцкикнош ннеску), Ч.ленд.ми орган{в ynpawiiHHZ та

вдкорнстовуоться внключно ;стя 4йнаясування на

метн (целей, завлднь) та дтьностй визначених й

мати cn0HcopiB, можуть робнтн пожертвуання на

за сво1ми зобов•язання.чи yci.M нхлсжнн.м ТА на rrpoi

чийном- Ч--зеки Оргшйз.здй не несуть Bi.1110Bi.1L1i,HocTi за зобов'язапня м н

-.S. хстм оператнвннй та бухгшттерськнй статистичну 3BiTHicTb.

в податковот та вноснтн до бюджету ползтки i

г---.зтсх, у i пс;хдбачени.х законодавство.м.

- .u- за .1iR-1bHicTto Ортхмйзацй ЗАйснюсться державнн.ми органа.чя у порядку.

за.коно-:дхтво.ч Yx-paiHH.

-. lG У ттгнливення членства в OpTQHi3.Ti1ii майно та коти, персдшй таки.м членом у

северненню ве питягають.

! 1. У ?.ui лрадннення OpTQHi3aillT (у рульта€ й злиття. под[лу.

Е.тце--2.-.2КЧЯ г.егеть-лрсння) й актнви не можмть л 3noxi.MTHcb членшмн i

б_яти 0ZliiA або непрнбуткови.м орпийзшпя.м ваду або

ло ло.ходу бюд-хету, якщо не псухдбачено законом. тцо регулюе

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДГЯЛЬНОСТ[ ТА ПРИПИНЕННЯ ;ЏЯЛЬНОСП

ВIДОКРЕМЛЕНИХ ШДРОЗДIЛВ ГРО.МАДСЬКОГО ОБ'€ДНАННЯ

S л .чок:е утворюватн в утановленому законодавством порядку представннцтва,

и стгук-г.руј тдгозд[ши.

S 2. Рииення про утзорення, чн прилннення прнймаеться

адгх:ьнамн Зборими.

3 (>i-zif OptTHi3al,'iT е в{докре.члени.м що розташований поза

( та 3-1ii1cHk.»e BCi або частину Орпийзацй.

S -4. П;едгтавннцтво Opr-aHi3aLuT е що розташованнй поза

ч ()pZHi3.1LllT та представннцтво i захнст iyrrpeciB OpTQHi3aru"i.

S.F Biaox-peM-neHHx nup03j.1iB Оргшйзацй призначаються i на

nosi#hexri.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ З,МШН ДО СТАТУТУ

! [орялок внесення 3MiH i доповнень до статугу внзначасгься статутом та чиннн.м

ллк-онодзвством УкраТни.

: .3Лни доповн нпя до цього Статуту затверджуються Загальних 360piB, якщо за це

не менше як 3/4 член[в OpraHi3ailii. Про 3MiHl!, що вносяться в cTaTYTHi документи,

пов;дзм.тясться уповноважсний орган з питань реестрацй.

10. ПРИПИНЕННЯ ДШЛЬНОСП ОРГАНВАЦЙ

0. ЈяльностА ОрганЬацй шляхом саморозпуску або реоргшйзацй або

суду про заборону OpraHi3al[ii.

2. [!ги.лннення AirtbHocTi фомалського об'сднавнжз\ с*йТУНОМ юриднчноТ особн мас

0$ особи.



: 0.3. у будь-який час прийняти про припинення своеТ

(саморозти=€ .

лтд ()ptAHi3a11ii приймасгься Загиьними Зборами. якщо за це
r,zzs присупй.х на Загшльних зборшх. Збори створюють

AikBinauFzs аоручають повноваження k0Micii
для громадськот оргкпйзацй• як юриднчноТ особи, а також прий.мають

k011TiB та майна громадського об'еднання йот принннення
втлор;

10.5. Е. =uoai припинення Оргтйзацп• шляхом са.морозпуску або

за5орени (примусового розпуску) Оргшйзацй' визначаеться до
ЧИНЕСГ.

конт
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В цьому cTaTYTi пронумеровано

та прошито 1 0 (десять)

Голова ьних 360piB——
ром

Рожко В.М.

агшљних 360piB

ТУСГХ-1 иська Р.Г,
35009

КОСАЯ
(2..ОД0

36009960 $


