
а-G_ о{-ц/оа

-r4.J

-Г7gт/вэ "Затвердlсепоrt

Устаповчпмп зборамп засшовпrrкiв
rромqдськоI оргапiзаfr l'Дпа;riтичппй
цеЕry'llптерпет-щttво ЮА''
|'30'r вереспя 2015 р.

Нцп"ruлцrа<
цаLrЭ

i

Протокол J{i 01

Го.rrова зборЬ

*.-_ Горкуша М. Ю.

ре!а.еоzо

стлтIrт

ГРОМАДСЬКА ОРГАIIIЗАIЦЯ
l'АПаЛiтпчппй 

цептр rrlшгерпет_црsво юд,,

v

\-

м. С}мп _ 2015



2. мЕтА тА нАпрямки

2,1, Головною метою Органiзацiт е пiдвиrцення правовоi культури населення,
сприяння Розв1,11цу правовоi свiдомостi, формування правових засад функцiонуванняIHTepHeT; сприяння захисту та реалiзачii прав, свобод та законних iнтереЪiв ;роruд"п, uт,ч, в мережi IHTepHeT. iнформацiйна, методологiчна, фiнансова ,u органiзачiйна
пiдтримка молодiжнИх, громадських та соцiальних проектiв з правовоi тематики.

2.2, основними напрямками дiяльностi Органiзацii е:
2.2.|, дослiдження стану правовоi культури та правовоТ свiдомостi населення;
2.2.2. розробка ана,тiтичних звir.iв щодо стану реалiзаltiТ мети органiзацii .

вiдповiднО дО статуту, виявлення ключових проблем 
^розвитку

вiдповiдних напрямкiв; i

2,2.з. забезпечення iнформачiйно-методологiчного .упро"оду молоiiжних,
громадських, соцiальних iHiltiaTиB з правовоi тематики, забезпечення
РiВНОГrРаВНОГО ДОСТУПУ до iнформацii. захисту прав та свобод населення.
в т.ч. в мережi IHTepHeT;

2,2,4. сприяння акумулюванню та розItодiленню фiнансових засобiв задля
забезпечення реа_пiзацii молодiжних, громадських, соцiальних iнiцiатив з
правовоТ тематики;

?? 5 надання юридичних консультацiй та послуг;
2.2.6. координацiя дiяльностi, пов'язаноi iз- л

молодiжних, громадських, соцiальних i
тематики, забезпечення рiвноправного

реа-гliзацiею
з правовоi

прав та свобод населення, в т.ч. в мере
l, захисту



2.2.7. сприяння пiд"rще""ю суспiльноi, полiтичноi, *упurурпоi та нЪуковоТ
активностi молодi, активiзацiя участi молодi у процесах державного
життя Украiни;

2.2.8. розвиток експертного осередку з IТ-права, Iнтернет-права, медiа-права,
iнформацiйного права та сумiжних галузей;

2.2.9. спiльна або самостiйна участь у розробцi та втiленнi.в життя бiзнес-
стартапiв для досягнення мети ОрганiзацiТ;

2.2.|0. здiйснення,спiвробiтництва з державними i громадськими органiзацiями,
пiдприсмствами та окремими громадянами Украiни та iнших краiн,
мiжнародними органiзачiями в питаннях реа,тiзацii мети дiяльностi
Органiзаuii;

2.2.|1. представлення iHTepeciB своТх членiв, молодi перед органами державноi
влаци, органами мiсцевого самоврядування, фiзичними та юридичними
особами, незаJIежно вiд форм власностi.

2.2.|2. сприяти розробui та брати участь в обговореннi проектiв державноi
полiтики, нормативно-фавових aKTiB, надання пропозицiй Qрганаý,I
державноТ влади та мiсцевого самоврядування щодо удосконалення
нормативно-правових aKTiB;

2,2,|З. поширення знань в сферi iнформачiйних технологiй;
2.2.|4. сприяння, або самостiйна учарть в cTBopeHHi та дiяльностi,освiтнiх,

просвiтницьких, тренiнгових та iнформацiйних центрiв;
2.2.|5. участь у cTBopeHHi, або самостiйне створення засобiв масовоi iнформаuii

задля досягнення мети Органiзацii;
2.2.16. розповсюдження iнформацii про дiяльнiсть органiзацii, встановлення та

пiдтримка постiйних зв'язкiв з yciMa засобами масовоi iнформаIlii з буль
* яких питань, I,цо стосу€ться мети дiяльностi Органiзацii;

2.2.|1.органiзацiя та проведення симпозiумiв, конференцiй, ceMiHapiB,
тренiнгiв, тренiнг-курсiв, дебатiв, фестива_пiв, виставок, KoHKypciB,
тематичних зiбрань; органiзацiя кампанiй та проектiв в пiдтримку
свободи слова, iнших ocBiTHix та просвiтницьких заходiв з правовоi
тематики, покликаних сприяти здiйсненню мети та основних завдань
Органiзацii; l

2.2.|8.участь у розробцi та впровадженню iнноваriiйних проектiв, спрямованих
на вивчення та застосування сучасних прогресивних методiв розвитку
громадянського та iнформацiйного суспiльства;'

2.2.|9, участь у розробцi та виконаннi загальнодержавних, регiбна_пьних,
мiжнаролних програм, спрямованих на впровадження сучасних пiдходiв
для розвитку громадянського та iнформацiйного суспiльства;

2,2.20. здiйЬнення iншоТ, не забороненоi чинним законодавством, дiяльнiсть в
. межах статутноi мети.

3. прАвА оргАнIзАцIi
3.1. Органiзацiя мас право:

3.1.1. представляти i захищати своi законцi iнтереси та законнi iнтереси cBoix
членiв у державних органах та в неурядових органiзацiях;

3.1,2, вiльно поширювати iнформацiю про свою дiяльнiсть, пропаryвати свою
мету (цiлi); , l

j, l .З, звертатися у порядку. виз}{аченому
органiв влади АвтономноТ Республi
самоврiлування, iх посадових i сл

BHol влади,
мiсцевого

(зауваженнями), заявами (клопотанням
вих ицiями
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3.|,4. одержувати у порядку, визначеному законом, публiчну iнформацiю, що
знаходиться у володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших

розпорядникiв публiчноi iнформацiТ;

3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленнi
проектiв нормативно-правових aKTiB, що видаються органами ДержавНОi
влади, органами влади двтономноi Республiки Крим, ,органами

мiсцевого самоврядування i стосуюtься сфери дiяльностi громадського
об,еднання та важливих питань державного i суспiльного життя;

3.1.б. проводити мирнi зiбрання;
З.l.] . на добровiльних засаdах засновувати органiзацii, в тому числl

мiжнароднi, укладати угоди про спiвробiтництво i взаемодопомогу;

3 . 1 .8 . спiвпрацювати з iншими громадськими органiзаuiями, , фiзичними
особами, державними та недержавними органами та органiзацiями
укратни та iH. краiн, якi сприяють досягненню мети органiзацii;

3.1.9. пiдтримувати прямi мiжнароднi контакти з органiзацiями громадян

iншЙх краiъ, уппuдur1a вiдповiднi угоди та брати участi у мiжнародних
заходitх з питань дiяльностi Органiзацii, що не суперечать мiжнародним

, зобов'язаннямУкраiни;
3. l. 10. засновувати засоби MacoBoi iнформацii;
з.1.1l.укладати буль-якi правочини цивiльно-правового характеру, набувати

майновi та немайновi права, необхiднi Для здiйснення статутних завдань

Органiзацii;
3,|.|2. бути позивачем та вiдповiдачем у судi
3,1.13. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного

користування булiвлi, облалнання, транспортнi засоби та iнше майноо що
необхiдне для здiйснення статуr""* ,uuдuнi Органiзацii;

з.1.14. здiйснювати вiдповiдно до закону пiдприсмницьку дiяльнiсть через

cTBopeHi в порядку, перелбаченому законоМ, юридичнi особи
(товариства, пiдприемства), якщо така дiяльнiсть вiдповiдае MeTi (uiлям)

громадського об'сднання та спрйяе ii досягненню;
з.1.15. вiдкривати рахунки у нацiональнiй та iноземнiЙ вulлютulх в установах

банкiв;
3.1.16. отримувати фiнансування за рахунок BHecKiB (вступних, перiодичних,

' цiльових та будь-яких iнших BHecKiB членiв), безповоротноi фiнансовоi
допомоги, добровiльних пожертвувань громадян, пiдприсмств, установ
та органiзачiЙ та за рахунок коштiв, набутих у результатi
пiдприсмницькоi дiяльностi Органiзачii таlабо створених нею

юридичних осiб, а також пасивнi доходи та надходження вiд своеi

основноi дiяльностi, отримувати адресне фiнансування вiд iншиХ осiб, а

також в рамках реалiзаuii проектiв та спрямовувати фiнансування на

виконання cTaTyTHoi мети;
з.l.|7, набувати та розпоряджатися майном ta iншою власнiстю для здiйснення

своiх статутних завдань в порядку. визначеному чинним законодавством

УкраТни:
3.1.1 8. бути виконавцем державного замовлення;
3.1.19. розповсюджувати iнформацiю, пропагувати своi цiлi та iдеi; публiкувати

HaykoBi та методичнi результати дiяльностi органiзаuii; проводити

iнформацiйно-роз'яснювальну роботу;
3.1.20,органiзовувати та проводити

конференцii, виставки, тренiцги,
тощо; органiзовувати конкурси
проектiв; вести дiяльнiсть з суб

зма

,S

,ffi.rgfug", семiнари,

{ ryрнtди сIчцивнl заходи.
мацдя rДнанQФЕJ пiдтримки

s.ця Фqf}с ьlýg<fr органiзацiй ;

на
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фiнансувати громадськi та соцiальнi iнiцiативи на конкурснiЙ та

позаконкурснiй ocHoBi, тощо; проводити консультацii iз залученням

представникiв громадськостi, органiв державноi владч та мi_сцевого

самоврядувiння, експертiв з рiзних галузей суспiльного життtr, в т.ч.

мiжнародних;
з.|.2|. здiйснювати розробку проектiв рiшень та , проводити громадську

експертизу проектiв pirrreHb ;

3.| .22, здiйснювати просвiтницьку та уrбово-методичну дiяльнiсть;
З.|.23.вступати у ..rin*" та iншi об'сднання, що створюються.на добровiльнiй

ocHoBi i сприяють виконанню статутних завдань, в тому числi з

. iноземнимипартнерами;
з.|.24.обмiнюватйся iнформацiсю, досвiдом та спецiа-пiстами з органiзацiямИ

зарубiжних краТн;

з.|.25. мати власну символiку та використовувати у порядкУ, визначеномУ

законодавством Украiни, популяризувати свою назву та симво{Iiку;

З.|.26. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у . робlтi
консультативних, дорадчих та iнших допомlжних органlв, що

утворюються органами державноi влади, органами влади АвтономноТ

республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування для проведення

консультацiй i громадськими об'сднаннями,та пiдготовки рекоменлаuiй з

питань, що стосуються сфери iхньоi дiяльностi;
з.|.27.створювати та реалiзувати рiзноманiтнi проекти, запроваджувати

програми; використовувати iцTlri форми дiяльностi, щО не суперечатЬ

чинному законодавстRу.

4. члЕни оргАнIзАцIi, ix прдвд тА оБов,язки
4.|. Членство в Орmнiзаuii с добровiльним.
4,2. Членами Оргьнiзацii можуть бути громадяни Укратни, iноземцi та особи без

громадяЁСтва, якi перебувають в YKpaiHi на законних пiдставах, якi досягли l8 poKiB та

пiлтримують мету i завдання Органiзацii i визнають ii Статут,' 
4-.з. Прийом до чл."iu Органiзацii здiйсчю€ться на пiдставi зtlяви. Заява

вступника розглядаеться Правлiнням, яке приймае рiшення у вiдповiдностi iз Статугом

Органiзацii.
4.4. Права члена Органiзаuii:

- обирати i бути обраними до керiЬних органiв Органiзаuii, брати участь у Bcix

заходах, що проводяться Органiзаuiею;
- брати участь у роботi постiйних та тимчасових комiсiй, створених за рiшенням

уповноважених органiв ОрганiiачiI;
- звертатися до opiaHiB Орiанiзацir з запитадци та пропозицiями з питань, пов'язаних

з дiяльнiстю Органiзацii, одержувати вiдповiдi;
- оскаржувати pi*.n"", дii, бездiяльнiсть керiвних органiв Органiзаuii, подавати

заяви, заперечёння i скарги на прийнятi пими рiшення до Правлiння та вимагати

розгляду скарг та заяв на Зага-пьних зборах;
- звертатися до органiв Органiзаuii за допомогою у захистi cBoix прав та законних

iHTepeciB;
4.5. Члени Органiзачii зобов'язанi:

- дотримуватисьположеньСтатутуОрганiзацiТ;
- виконувати рiшення керiвних органiв Органiзачii;
- сво€часно сплачувати вступнl та членськl внески

встановлюються Правлiнням ОрганiзаuiТ;
сприяти здiйсненню завдань Органiзацii;
брати участь у заходах, що проводяться Органiзацiе

ки, що
+t!т 1А
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4.6. Членство в Органiзацii припиня€ться у випадках:

- виходу iз Органiзацii за власним бажанням;
- виключення iз,органiзаuii, за рiшенням Правлiння, у зв'язку iз порушенням вимог

цього Статуту,,- або якщо дiяльнiсть члена суперечить MeTi та завданням

органiзачii, або якщо член втратив зв'язок iз Органiзаuiсю без поважних причин чи

за систематичну несплату членських BHecKiB,

- автоматичного припинення членства в ОрганiзацiТ,

4.7. Припинення членства настае автоматично i не потребус прийнятгя рiшення

правлiнням Органiзацiт у насдупних випадках:
- визнання члена ОрганiзаuiТ недiездатною особою;

- набрання законноi ""n, 
обвинувальним вироком щодо члена Органiзачii, який

cKoiB умисний злочин; i r

- cMepTi чи визнання померлим члена Органiзаuii,
4.8. У разi прrпr"."rrя членства в Органiзацii, незалежно вiд пiдстав такого

припинення, майно та кошти, переланi таким членом у власнiсть Органiзацiт, поверненню

не пiдлягають.

5. оргАни упрАвJIIння оргАнIзАцIi
5.1. ОрганамИ управлiнНя ОрганiЗацiеЮ с: Загальнi Збори членiв Органiзаuii,

Правлiння, Голова Органiзацii,

5.2. загальнi збори членiв Органiзацii (далi - ЗагальНi ЗбОРИ) g gЦПIИМ

органом Органiзацii, який вправi приймати рiшення з буль-яких питань ii дiяльностi, в.

тЬму числii , r"*, що переданi Зur-"""ми Зборами до компетенцii Правлiння,

5.3. У Загальних Зборах беруть участь ii
один голос. Збори вважаються повноважними, якщо

скликати зага_пьнi збори.
5.]. .Що виключноi

члени. Кожний член Органiзацii мас

на них присутнi не менше половини

членiв Органiзаuii.
5.4. Черговi Загальнi ЗборИ скликаютЬся ПравлiНням щорiчно. 3агальцi Збори

розглядають питання, винесенi на i'x розгляд Правлiнням, Головою Органiзацii, а також

членами ОрганiзачiТ.
5.5. Позачерговi Зага,пьнi Збори скликаються при HaJIBHocTi обставин, що

зачiпають cyTTeBi iнтереси ОрганiзаuiТ Правлiнgям чи Головою Органiзацii, а також в

iншиХ випадках, пaр.дбu.r.них даним Статутом та законодавством Украiни,

5.6. не менш як одна десята .ru.irnu членiв Органiзачii маЮТЬ ПРаВО iНiЦiЮВаТИ

перед Прu"пьп"' скликання позачергових Зага-гlьних зборiв, Якщо вимога членiв

органiзацii шрь скликання вагальних Ъоорiв не виконана, цi члени мають право caMi

компетенцii Загальних Зборiв належить вирiшення наступних

питань:

ii;;r;;r;"r" лiк"iдацiиноi KoMicii, затвердження лiквiдацiйного балансу.
a ----лл- ----,

Обрання Правлiння Органiзачii та вiдклика я, або окремих

членiв Правлiння, oKpiM засновникiв

5.7.4.
5,7 ,5.

5.7.6.

правлiння за цим Статутом.
5.7 ,7,. ОбрЬння та звiльнення Голови Органiза

{.;J
9i*

входять до



5.7.8, Визначення порядку та способiв реалiзацii права власностi та здiйснення
контролю за Ti реа.гliзацiею.

5.8. Рiшення Загальних Зборiв вважаються прийнятими, якщо за них ,

проголосувало не менш як двi третини членiв Загальних зборiв. З питань, передбаченими
л. 5.7 .2 (внесення змiн до установчих документiв (статуту), п.5.7.4 (прийняття рiшення про
припинення) рiшення Загальних Зборiв вважа€ться прийнятим, яiсщо за' нього
проголосувЕlло не менш як три четвертих членiв,Загальних зборiв Органiзацii, Також
трьома четвертими голосiв членiв Органiзачii приймаються рirJlення щодо вiдчуження
майна органiзачiТ на суму, що становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна органiзацii.
Буль-яке рiшення Загальних Зборiв вважа€ться прийнятим, якщо хоча б один iз
засновникГв Органiзацii не проголосував "проти" прийняття вiдповiдного рiшення.

5.9. Загальнi Збори приймають "Рiшення", Рiшення, прийнятi Загапьними
Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрiшнiх документiв та законодавства
Украiни, обов'язковi для Bcii iнших органiв управлiння ОрганiзацiI та членiв Органiзацii.
У випадку проведення засiдань Правлiння Органiзацii з використанням електронних
засобiв комунiкацiТ, порядок реестрацii учасникiв засiдань та процедура прийняття рiшень,
на таких засiданнях визначасться окремим регламентом, що затверджуеться Правлiнням
Органiзачii.

5,10. Головуе на засiданнях Загальних Зборiв особа з числа членiв, обрана ,

Загальними зборами Головою зборiв, Хiд Загальних Зборiв протоколюеться. Протоколи
засiдань Загальних Зборiв ведуться секретарем Зага-пьних Зборiв, пiдписуються Головою i
секретарем Загальних Зборiв.

5.1l. Правлiння ОрганiзачiТ с керiвним органом ОрганiзацiТ на перiод мiж
Загачьними Зборами, який виконуе функuiТ з управлiння його поточною, органiзашiйною
дiяльнiстю

5.|2. Правлiння пiдзвiтне Загальним Зборам i органiзовуе виконання ix рiшень.
Правлiння дiе вiд iMeHi Органiзацii в межах, передбачених даним Статlтом, внутрiшнiми
документами та чинним законодавством.

5.13. Головою Правлiння с Голова Органiзацii.
5.14. Структура Правлiння, його склад та адмiнiстративнi функшii кожного його

члена заiверлжуються Загальними Зборами. [о Правлiння Органiзацii входять засновники
Органiзацii. Члени Правлiння с пiдзвiтними Загальним Зборам i несуть вiдповiдальнiсть'
перед ними за дiяльнiсть Органiзацii та належне виконання cBoix посадових обов'язкiв.

5.15. .Що компетенцiilПравлiння вiдноситься:
5.15.1, Органiзацiя виконання рiшень Загальних Зборiв.
5.1,5.2.Скликання Загальних Зборiв та формування ix порядку денного,

пiдготовка матерiалiв з пizтань порядку денного, попереднiй розгляд Bcix
питань, що належать до комIIетенцii Зборiв та пiдготовка проектiв
рiшень.з цих питань до Зборiв

5.15.3. Пiдготовка та подання рекомендацiй Загальним Зборам щодо визначення
основних напрямкiв дiяльностi ОрганiзацiТ затвердження планiв i звiтiв
про iх виконання, iнших пропозичiй з питань дiяльностi Органiзачii.

5.15.4. Подання на розгляд Загальними Зборами питання про звiльнення з

посdди Голови Органiзацii на ocHoBi скарги буль-якого з членiв
, Органiзацii,з приводу дiй чи бездiяльностi Голови Органiзацii.

. 5.15.5. Затвердження поточних планiв дiяльностi ОрганiзацiТ та заходiв,
необхiдних для ix виконання.

5.15.6. Здiйснення окремих функuiй
Загальних зборiв членiв Органi

маином за рiшеннямý;
5.15.7. ВстановлюЁати розмiри та ст

членами ОрганiзацiТ.
членських BHecKlB
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5.15.8. Вирiшtення iнших питань, KpiM тих,
компетенцii Зага,чьних Зборiв.

5.16. Головус на засiданнях Правлiння Голова Органiзацii.
5.17, Yci питання, що входять у компетенцiю Правлiння, вирiшуються

колегiально на засiданнях Правлiння. Правлiння проводить черговi i позачерговi
засiдання. Черговi засiдання скликаються Головою Органiзаuii, але не рiдше, нiж раз на 3
л,tiсяцi. Про час мiсце, та порядок денний зборiв члени Правлiння повiдомляються
заздалегiдь. Позачерговi засiдання скликаються на третини членiв Правлiння. У випадку
проведення засiдань Правлiння Органiзачii з використанням електронних засобiв'
комунiкацii, порядок ресстрацii учасникiв засiдань та процедура прийняття рiшень на
таких засiданнях визнача€ться окремим регламентоМ, що затверджуеться Правлiнням
Органiзачii. Правлiння звiтуе перед членами Органiзаuii на Загальних Зборах органiзацii.

5.18. Кожен член Правлiння може виступати з iнiцiативою про прийняття рiшень
iз буль-яких питань, що входять компетенЩii Правлiння.

5.19. Рiцення Правлiння вважа€ться прийнятим, яitщо за нього проголосувало
бiльшiсть iз складу Правлiння

5.20. Голова Органiзацii здiйсню€ оперативне управлiнНя справами, майном та
кошIтами Органiзаuii в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами тЬ
Правлiнням i в межах своеi компетенцii i повноважень забезпечус виконання iх рiшень,

5.2|, Голова Органiзацii обирасться Загальними Зборами раз'на dBa рокu, с
пiдзвiтним Загальним Зборам та Правлiнню Органiзацii i вправi вносити на розгляд
Загальних Зборiв та Правлiння Органiзацii пропозицii з буль-якого аспекту дiяльностi
Органiзацii.

5.22. Голова Органiзацii' звiльнясться з вiдповiдноi посади рiшенням Загальних.

у випадку:
спли,ву вiдповiдного строку дii повноважень, на який BiH був обраний'рiшенням
Загальних Зборiв.

- особистоi змви про звiльнення, поданоi на розгляд Загальними Зборами,
- винесення на розгляд Загальних Збррiв питання про звiльнення Голови Органiзацii

з вiдповiдноi посади ia поданням Правлiння ОрганiзацiТ, у разi, яiсщо вiдповiдне
питання було висунуто на розгляд Зага.гtьних Зборiв одноголосним рiшенням
Правлiння Органiзачii, на ocHoBi скарги щодо дiй чи бездiяльнiсть Голови
Органiзацii буль-якого члена Органiзацii,
5,2З. Голова Органiзацii:

5,2З.|. Дiе вiд iMeHi Органiзацii без довiреностi та представляе,Органiзацiю у if
стосунках з iншими особами,

5.23.2,Видае накази, розпорядження, iншi внутрiшнi нормативнi акти та, документиОрганiзацii;
5.2З,З,Органiзовуе документообiг, дiловодство, ведення бухгалтерського

облiку та звiтностi Органiзацii.
5,2З.4. Здiйснюс прийнятгя, переведення на iншу роботу, вiдсторонення вiд неi

та звiльнення працiвникiв ОрганiзацiТ, застосовуе до них заходи
заохочення та стягнення, затверджус посадовi обов'язки працiвникiв .

Органiзаuii.
5.23,5, Встановлюс форми, системи та розмiри оплати працi та премiювання

працiвникiв Органiзацii, якi не с if членами в межах кошторису витрат на

утримання адмlнlстративного персоналу.
5.2З.6. Виступае розпорядником коштiв та майна

пiдписуе вiд iMeHi ОрганiзацiТ господарськi та
вида€ довiреностi на право вчинення дiй та
Органiзацii.

5.2З.1 , Органiзовуе пiдготовку засiдання Правлiння.

що вlдносяться до виключноl

ll

Зборiв

Органi
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5.23.8. Вирiшуе iншi питання дiяльностi Органiзачii вiдповiдно до мети i
основних завдань iT дiяльностi, вiднесенi до його компетенцii
внутрiшнiми документами Органiзатlji та даним Статутом, приЙмае З ЦИХ

питань будь-якi iншi рiшення або виконуе буль-якi iншi дii KpiM тих, що
вiдносяться до компетенцii iнших органiв управлiння Органiзаuii,
Правлiння та Загальних Qборiв Членiв Органiзаuii.

5.2З.9. Звiтус про свою роботу та роботу I1равлiння та голова пеРел ЗагШlьними
Зборами Органiзаuii на чергових Загальних Зборах.

Звiтування здiйснюсться на чергових Зага_гtьних зборах. Позачергове , звiтування

здiйснюсться на вимогу не менш як однiсТ третини членiв ОрганiзацiТ.
5.24. Рiшення, дii, бездiяльнiсть керiвних органiв Органiзацii можуТЬ бУТИ

оскарженi членом (членами) Органiзацiт. Скарги на рiшення, дii, бездiяльнiсть Голови
органiзаuii можуть бути поданi до Правлiння Органiзацii або винесенi на розгляд
Загальних Зборiв. У разi не згоди iз рiшенням Правлiння Органiзацii щодо скарги, або

iншi рiшення; дii, бездiяльНiсть Правлiння член (члени) можуть бути оскарженi до
Зага:lьних Зборiв.

5.25. Член Органiзацii не ма€ права голосу при вирiшеннi Загальними Зборами

питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i Органiзацiею.

6. МIЖНАРОДНАСПIВПРАЦЯ
6,1. Органiзачiя у вiдповiдностi з своiми статутними завданнями, ма€ право на

здiйснення мiжнаролних зв'язкiв та дiяльностi у порядку, передбаченому,цим Статутом,

чинним законодавством УкраТни.
6.2. Мiжнаролна дiяльнiсть органiзачiт здiйсню€ться шляхом участi у

мiжнародних проектах, роботi мiжнаролних органiзацiй, а також iнших формах, що не

суперечать законодавству Украiни, нормам i принuипам мiжнародного права.

6.з. При злiйсненнi мiжнародноi дiяльностi Органiзацiя користуеться повним

обсягом прав i обов'язкiв юридичноi особи.
6.4, Органiзацiя:

- органiзовуе обмiн делегацiями, органiзовус за участю iноземних
змагання, конференцii, виставки, ярмарки, вiдряджае cBoix

участi у вiдповiдних заходах за межами Украiни;
- проводить спiльно з iноземними органiзацiями дослiдження у вiдповiдностi з'

напрямками своеi дiяльностi, публiкус ix результати;
- реаJIlзову€ lншl спlльнl програми та проекти за участю iноземних партнерiв та

мiжнаролних органiзацiй, що не суперечить чинному законодавству Украiни.

7. вIдокрЕмлЕнI:пIдроздIли оргАнIзАцIi
7.|. Органiзашiя може утворювати в установленому законодавством порядку

фiлiТ, представництва, iншi вiдокремленi cTpyKTypHi пiлроздiли.
7.2. РiшеннЯ про утворення чи припинення дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв

приймасться Загальними Зборами.
7 ,з. Фiлiя Органiзачii с вiдокремленим пiдроздiлом, що розташований поза

мiсцезнаходженням Органiзацii та здiйснюе Bci або частину функцiй Оргаiтiзаuii.

7.4. Представництво Органiзачii е вiдокремленим пiдроздiлоМ, Що розташований
поза мiсЦезнаходженняМ Органiзацii та здiйснюс представництво i захист iHTepeciB

партнерiв турнiри,
представникiв для

аються i дiють на

$
необхiдне для .

}

'Jl.И,

пiдставi довiреностi.
8. кошти тА мАЙно

8,1. Органiзацiя MorKe мати у власностi l

здiйснення ii статутноi дiяльностi.
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8,2, Органiзацiя набувас права власностi на кошти та iнше майно, передане iйчленами Органiзацii або державою, набуте вiд вступних та членських BHecKiB,
пожертвуВане громадянами, пiдприемствами. установами та органiзацiями (спонсорами), атакож на майно, пРиДбане за рахунок власних коштiв ", на iнших пiдставах-не
заборонених законом

8,3, МаЙНО ОРГаНiЗаЦiТ СКЛаДаетЬся з коштiв або майна, якi надходять безоплатно
або У виглядi безповdротноi фiнансовот допомоги чи добровiльних no*.pr"y"agb, в томучислi BHeckiB членiв Органiзацii, пасивних доходiв, дотацii або субсидii з державного чи
МiСЦеВИХ бЮДЖеТiВ, а ТаКOж з державних цiльових фондiв, благодiйноi, допомоги,гуманiтарНоi та техНiчноТ допОмоги, в томУ числi вiдповiднО ло мiжнаРодних договорiв,украiъи; Доходiв вiд основноi дiяльноiтi Органiзацii вiдповiдно до Статуту та
законоДаВстВа' 

,^,,:-л,,:,i,.л 
-:-*--л8,4' Щоходи або майно Органiзацii не пiдлягають розподiлу мiж tx засновниками ,або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого

окремого засновника або члена такоi нецрибутковоТ органiзацiТ, ir посадових осiб (KpiM

#ff ц';i#J#"b*j#h#K#J;Ti# фШ}г" 
о"u,,* о;;";;";

8,6, Органiзацiя несе вiдповiдальнiсть за своiми зобов'язаннями yciM чалежнимiй на правi власностi майном. Члени Органiзаuii не несуть вiдповiдальностi зазобов'язаннями Орган iзацiТ.
8,7, Органiзрuiя зобов'язана вести оперативний та бухгалтерський облiк,

статистичну звiтнiсть, заре€струватись в органах державноТ податковоi' iнспекцii тавносити до 'бюджету по.tатки i платежi у пор"дпу i розмiрах, передбачених
законодавством.

8,8, ,.Щержавний контроль за дiяльнiстю Органiзацii здiйснюеться державними,
органами у порядку, передбаченому законодавством Украiни.

8,9 . У разi припинення Органiзачii iT майно та кошти не можуть
ПеРеРОЗПОДiЛЯТИСЬ МiЖ ЧЛеНаМи Органiзацii, i повиннi бути переданi однiй або кiльком .

неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду або зарахъванi до ло"оду бюджету, якщоiнше не передбачено законом, що регулюс дiяльнiсть вiдповiдноi , ,.прrолковоi
органiзацi[. У разi реорганiзаuiт громадського об'сднання його майно, активи та пасиви
передаються правонаступнику.

9,2, Змiни та доповнення до цього Статуту затверджуються рiшенням Зага_пьних
Зборiв, якщо .за це проголосували не менше як Зl4 .lrr."i" bp.uHi.auii. Про змiни, щовносятьсЯ в cTaTyTHi документи, повiдомлясться уповноважений орган з питань реестрацii.

10. припинЕння дIяльностI оргАнIзАцIi
10,1. Припинення дiяльностi ОрганiзацiТ здiйснюсться шляхом саморозпуску або

реорганiзацii шляхом присднання до громадського об'еднання такого самого статусу або
за рiшенням суду про заборону Органiзацii.

9. tIорядок внЕсЕння змIн тА
9.1. Порядок внесення змiн i доповнень

чинним законодавством Украiни.

l0,2. Припинення дiяльностi громадського об'еднання
особи мае наслiдком припинення юридичньт особи.

10.3. Органiзацiя мас право у буль-який час прийнiти
свосi дiяльностi (саморозпуск).

рiшення п

10.4. .Рiшення про саморозпуск Органiзацii приймасться За
якщо за це проголосували 3/4 членiв Органiзацii. Зага,тьнi збори ств
комiсiю або доручають Правлiнню здiйснювати повноваження лiкв

н"У

r1;



проведення припинення громадськоТ органiзацii як юридичноi особи, а також приймають
рiпrення щодо використання коштiв та майна громадського об'еднання пiсля його

l0,5. Реорганiзацiя Органiзацii здiйснюеться за рiшенням Загальних Зборiв, якщо
за це проголосувало не менш зl4 членiв Органiзацii. Реорганiзацiя Органiзацii
здiйснюеться шляхом його при€днання до iншого I"роruдa"кого об'сднання такого самого
статусу на пiдставi рiшення Органiзацii про припинення дiяльностi з присднанням до
iншого об'сднання та рiшення громадського об'еднання, До якого присднуються, про

саморозпуску або реорганiзацiТ або заборони (п
визначаеться вiдповiдно до чинного законодавства.

,Органiзацii
iзацii шляхом
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