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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Чернівецька обласна громадська організація “Буковинська громада” (надалі - 
Організація) є місцевою громадською організацією.

1.2. Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, чинним 
законодавством та цим Статутом.

1.3. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний 
баланс, рахунки в банківських установах, круглу печатку, штампи, бланки та інші 
реквізити (власну символіку, емблему тощо), зразки якої затверджуються Правлінням 
Організації. Символіка організації реєструється у встановленому законом порядку.

1.4. Офіційна повна назва Організації -  Чернівецька обласна громадська організація 
“Буковинська громада”, скорочена назва Організації -  „Буковинська громада”.

1.5. Діяльність Організації поширюється на територію Чернівецької області.
1.6. Юридична адреса організації: м. Чернівці, вул. Ковальчука, 1.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Мета діяльності Організації полягає у всебічному сприянні соціально-економічному, 
громадсько-політичному, культурному розвитку Чернівецької області шляхом 
максимального залучення громадськості до участі у суспільно-політичному житті краю, а 
також у представництві та захисті законних прав та інтересів своїх членів.

2.2. Основні завдання Організації:

■ участь у соціальному діалозі із органами державної влади, місцевого 
самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями;

■ сприяння налагодженню конструктивної співпраці громадськості Чернівецької 
області з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

■ сприяння активізації участі громадськості суспільному житті Чернівецької області та 
у процесі розробки, прийняття та впровадження рішень органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування;

■ представництво і захист законних прав та інтересів членів Організації, у відносинах 
з органами державної влади, місцевого самоврядування, професійними спілками, їх 
об’єднаннями, громадськими організаціями, установами тощо;

■ розробка та впровадження програм, які б сприяли соціально-економічному та 
культурному розвитку Чернівецької області;

■ надання членам Організації методичної і практичної правової та іншої 
консалтингової допомоги.

2.3. З метою здійснення діяльності в порядку встановленому чинним законодавством 
Організація має право:

■ виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові 
права;

■ представляти і захищати свої права та інтереси, а також права та інтереси своїх 
членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в 
установах, громадських організаціях та інших об’єднаннях громадян України, 
зарубіжних і міжнародних урядових і неурядових організаціях;
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■ брати участь у громадсько-політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, 
мітинги, демонстрації тощо);

■ ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, 
надавати допомогу в їх створенні;

■ у порядку, визначеному законодавством, звертаєтися до органів державної влади та 
місцевого самоврядування із пропозиціями з питань статутної діяльності;

■ одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

■ оприлюднювати позицію Організації щодо суспільно-політичних, економічних, 
соціальних та інших подій у житті країни та Чернівецької області;

■ розповсюджувати інформацію про свою діяльність і пропагувати свої ідеї та цілі;

■ створювати засоби масової інформації, здійснювати видавничу діяльність згідно з 
вимогами законодавства;

■ здійснювати навчальну, методичну, аналітичну, дослідницьку діяльність, 
спрямовану на реалізацію статутної мети та завдань;

■ організовувати та проводити громадські слухання, круглі столи, наради, семінари, 
конференції, форуми та інші робочі, координаційні, навчальні та інформаційні 
заходи;

■ здійснювати господарську та комерційну діяльність шляхом створення 
госпрозрахункових організацій та установ, заснування підприємств;

■ створювати осередки без права юридичної особи;
■ вступати на добровільних засадах у спілки об’єднань громадян, у міжнародні 

організації, засновувати спілки об’єднань громадян, у тому числі міжнародні;
■ підтримувати міжнародні зв’язки, брати участь у міжнародних заходах, проектах і 

програмах, якщо це не суперечить міжнародним зобов’язанням України;
■ користуватися іншими правами, передбаченими законами України.

3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членами Організації можуть бути індивідуальні та колективні члени, які підтримують 
мету та завдання Організації, сприяють у реалізації мети та завдань Організації.

3.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи 
без громадянства, які досягли 18 років; колективними членами можуть бути трудові 
колективи підприємств, установ, організацій, об’єднання громадян.

3.3. Індивідуальні члени вступають та вибувають з Організації за рішенням Правління 
Організації шляхом подання до Правління Організації заяви про вступ чи вихід; 
колективні члени -  вступають та вибувають за рішенням Правління Організації на 
підставі рішення керівного органу або трудового колективу юридичної особи про вступ 
або вихід.

3.4. За порушення статутних вимог, нанесення моральної чи матеріальної шкоди діяльності 
Організації чи її членам, член Організації може бути виключений з неї за рішенням 
Правління Організації з письмовим повідомленням про це виключеного члена.

3.5. Члени Організації мають право:

■ обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у роботі та в
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■ одержувати від Організації підтримку щодо захисту своїх законних прав та 
інтересів;

■ отримувати інформацію про діяльність Організації;
■ добровільно вийти із членів Організації у встановленому цим Статутом порядку;
■ користуватися іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми 

документами Організації та цим Статутом.
3.6. Члени Організації зобов’язані:

■ сплачувати вступні та членські внески;
■ брати активну участь у діяльності Організації;
■ дотримуватись цього Статуту і рішень керівних органів Організації;
■ не допускати дій, які наносять Організації та її членам матеріальну або моральну 

шкоду;
■ нести інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ 
ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори.
4.2. Загальні Збори скликаються Правлінням Організації не рідше одного разу на рік.
4.3. Позачергові Загальні Збори скликаються Правлінням, на вимогу більш як 1/2 членів 

Правління, Ревізора або на вимогу 2/3 членів Організації.

4.4. Загальні Збори є правомочними, коли в їх роботі беруть участь не менше 1/2 членів, 
рішення приймаються простою більшістю голосів. Рішення щодо змін та доповнення до 
Статуту Організації, ліквідації та реорганізації Організації приймається за умови роботи 
у Загальних Зборах 2/3 членів Організації, за такі рішення повинно проголосувати не 
менше 3/4 присутніх на Загальних Зборах членів.

4.5. До компетенції Загальних Зборів належить:
■ визначення основних напрямків діяльності Організації;
■ затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього;
■ обрання Голови Правління та членів Правління Організації терміном на три роки;
■ обрання Ревізора Організації;

■ здійснення права власності на належні Організації кошти та майно;
* затвердження звітів Правління, Голови Правління Організації, заслуховування 

висновків Ревізора Організації;
■ прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації і вжиття пов'язаних з 

цим заходів;

■ вирішення будь-яких інших питань щодо діяльності Організації.

4.6. Постійно діючим керівним органом Організації на період між Загальним Зборами є 
Правління, яке проводить свої засідання не рідше двох разів на рік. Засідання Правління 
вважається правомочним, якщо на ньому присутні 1/2 його членів. Рішення 
приймаються простою більшістю голосів присутніх.

заходах, що здійснюються Організацією;
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4.7. Правління обирається у кількості, визначеній Загальними Зборами, та підзвітне їм у 
своїй діяльності.

4.8. До компетенції Правління належить:
■ скликання Загальних Зборів Організації та визначення шляхів реалізації їх рішень;

■ обрання заступників Голови Правління Організації та призначення Директора 
Організації;

■ прийняття рішення про прийом та виключення членів Організації;
■ визначення розміру вступних та членських внесків, порядку їх сплати;

■ прийняття рішення про заснування засобів масової інформації, підприємств та 
організацій, господарських товариств;

■ визначення штатного розкладу та розміру заробітної плати посадових осіб 
Організації.

■ подання пропозицій Загальним Зборам щодо змін та доповнень до Статуту 
Організації.

■ вирішення інших питань діяльності Організації, крім віднесених до виключної 
компетенції Загальних Зборів.

4.9. Правління складається із:

Голови Правління;

Заступників Голови Правління;
Членів Правління.

4.10.Члени Правління не одержують заробітну плату за свою працю в цьому органі.
4.11. Голова Правління Організації має такі повноваження:

■ головувати на всіх засіданнях Правління;
■ діяти від імені Організації без доручення;

■ представляти Організацію у відносинах з органами державної влади та управління, 
органами самоврядування, підприємствами, організаціями, релігійними 
організаціями, місіями, окремими громадянами та у міжнародних зв'язках;

■ подавати на затвердження Правління кандидатури заступників Голови Правління та 
Директора Організації;

■ здійснювати оперативно-господарське управління майном та коштами Організації, 
підписувати фінансово-господарські документи;

■ відкривати та закривати рахунки в банківських установах;

■ видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції;
■ укладати договори та інші угоди з юридичними та фізичними особами;
■ приймати рішення з інших питань діяльності Організації, якщо вони не віднесені до 

виключної компетенції Загальних Зборів.

4.12. У разі потреби Правлінням Організації обирається Директор, який діє відповідно до 
повноважень, делегованих Головою Правління.

4.13. Контроль за цільовим використанням коштів та майна Організації здійснюється 
Ревізором Організації, який обирається Загальними Зборами Організації на три роки і 
підзвітний їм. Ревізор Організації не може бути членом інших статутних органів
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4.14. Ревізор Організації доповідає про результати проведених ним перевірок на Загальних 
Зборах Організації.

4.15. Ревізор Організації має право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого 
голосу.

4.16. Ревізор може вимагати позачергового скликання Загальних Зборів Організації у разі 
виникнення загрози суттєвим інтересам Організації або виявлення зловживань, 
вчинених членами Організації.

Організації.

5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. У власності Організації може перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та 
нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

5.2. Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її 
власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству 
України.

5.3. Майно та кошти Організації складають:
вступні та членські внески членів Організації; 
цільове фінансування;

добровільні внески, пожертвування, дарування, гранти, надходження від спонсорів у 
грошовій і натуральній формі та інші види безповоротної фінансової допомоги від 
юридичних і фізичних осіб України та з-за кордону згідно чинного законодавства 
України;

надходження від госпрозрахункових установ, організацій, підприємств, що 
засновані Організацією;

інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.4. Джерелом формування майна та коштів Організації не можуть бути кредити.
5.5. Майно та кошти Організації не можуть бути предметом застави.

5.6. Організація відповідає по своїх зобов'язаннях своїм майном, на яке відповідно до 
законодавства може бути накладене стягнення. Члени Організації не відповідають по 
зобов'язаннях Організації, в свою чергу, Організація не відповідає по зобов'язаннях 
своїх членів.

5.7. Надходження від фінансової та господарської діяльності спрямовуються виключно на 
здійснення статутної діяльності та забезпечення фінансування на утримання 
Організації.

5.8. Організація здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний 
бухгалтерський облік і статистичну звітність відповідно до чинного законодавства 
України.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

6.1. Зміни та доповнення до Статуту подаються на розгляд Загальних Зборів Правлінням, 
або за поданням не менше 1/2 загальної кількості членів Організації.
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6.2. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються рішенням Загальних Зборів 
Організації, якщо за них проголосувало не менше 3/4 присутніх.

6.3. Зміни, внесені в цей Статут підлягають реєстрації.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснено шляхом реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, 
примусового розпуску). Реорганізація та ліквідація Організації проводиться у 
відповідності до чинного законодавства.

7.2. Реорганізація здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за нього проголосувало 
не менше 3/4 присутніх членів.

7.3. При ухваленні рішення про реорганізацію вирішується питання про правонаступників 
Організації в установленому чинним законодавством України порядку.

7.4. Ліквідація Організації може здійснюватись за рішенням Загальних Зборів, якщо за 
нього проголосувало не менше 3/4 присутніх членів, а у випадках передбачених чинним 
законодавством, також господарським судом.

7.5. Ліквідація Організації визначається у встановленому чинним законодавством України 
порядку.

7.6. У випадку ліквідації майно та грошові кошти, що знаходяться на рахунках Організації, 
після задоволення вимог кредиторів, передається іншим громадським організаціям, або 
спрямовуються в дохід держави.
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