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1. ЗАГ АЛЬПI ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Громадська органiзацiя «Комiтет з питань захисту прав потерпiлих 

вiд злочинiв» (далi - Комiтет) Е:: громадською органiзацiею, яка об'еднуе 

громадян на основi спiльностi iнтересiв сво1х членiв для реалiзацii' мети та 

завдань, передбачених цим Статутом. 

1.2. Повне найменування Комiтету - Громадська органiзацiя «Комiтет з 

питань захисту прав потерпiлих вiд злочинiв». 

1.3. Скорочене найменування - ГО «КПЗIШЗ». 
1.4. Комiтет створений та дiе у вiдповiдностi з Конституцiею Укра'iни, 

Законом У кра1ни "Про об' еднання громадян", iншими законодавчими актами 
та цим Статутом. 

1.5. Комiтет створюеться i дiе на засадах добровiльностi, 

рiвноправностi сво1х членiв, самоврядування, законностi, виборностi та ---~ 
пiдзвiтностi ке~iвних органiв, гласностi в роботi. j_4f 

1.6. Ком1тет набувае прав юридично'i особи з моменту державно~ ·"-;io.,,\ 
•.. • • . ,·{!1}\Ь · 

реестрацн зпдно з чинним законодавством, мае свою печатку, штампи 1 ,;: • .:i; t\'? 
б 

,. ,,,1-,· 
лаНI<И з власною назвою, рахунки, в тому числi в iноземнiй валютi в _ ;,-~/:>•:· 
банкiвських установах, свою символiку. Символiка Комiтету рееструеться у :~;·if_ 
встановленому законодавством порядку. ~~ 

1. 7. Статус: громадська органiзацiя з мiсцевим статусом. Дiяльнiсть 
поширюеться на територiю мiста Киева. 

1.8. Комiтет мае право вiд свого iменi укладати угоди (правочини), 

набувати майнових та немайнових прав, нести обо в' язки, бути позивачем та 

вiдповiдачем у судi, мати у власностi кошти та iнше майно, вщкривати 

рахунки в установах банкiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi. 

1.9. Юридична адреса Комiтету (мiсцезнаходження): м. Ки"iв, 

Харкiвське Шосе, буд. 8-А, оф. 2. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАIПIЯ КОМIТЕТУ 
2.1. Головною метою е задоволення та захист професiйних, творчих, 

вiкових та iнших спiльних iнтересiв сво'iх членiв та сприяння задоволенню 

професiйних iнтересiв сво"iх членiв. 

2.2. Основними завданнями Комiтету е: 
2.2.1. Захист прав та законних iнтересiв потерпiлих вiд злочинiв; 
2.2.2. Дослiдження i монiторинг ситуацш щодо порушення прав громадян 
Укра"iни, iноземних громадян i осiб без громадянства, потерпiлих вiд 

злочинiв; 

2.2.3 . Сприяти проведению наукових дослiджень стану злочинностi в Укра'iнi 

та в св1п, складання статистичних даних; 

2.2.4. Розробка узагальнень, висновкiв, рекомендацiй, порад тощо щодо 

покращення матер1альних 1 процесуальних норм кримiнального 

законодавства; 

2.2.5 . Консолiдацiя зусиль фахiвцiв у галузi права з метою виявлення та 
поглибленого дослiдження проблемних питань кримiнального законодавства, 



кримшального права та процесу, кримшально-виконавчого права 1 

законодавства, сприяння усуненню колiзiй у правозастосуваннi з цих питань; 
2.2.6. Сприяння всебiчному розвитку та вдосконаленню кримiнального права 
та процесу, кримiнально-виконавчого права, запобiгання вчиненню 
правопорушень шляхом поглибленого дослiдження актуальних теоретичних i 
практичних проблем права; 

2.2.7. Захист прав та законних iнтересiв членiв Комiтету; 
2.2.8. Прийняття участi у створеннi i вираженнi активноi: rромадськоi: позицii: 
щодо фактiв порушення прав потерпiлих вiд злочинiв з боку будь-яких 
органiв та/або осiб, сприяння у виявленнi таких фактiв i попередження 
виникнення нових порушень; 

2.2.9. Розробка пропозицiй щодо вдосконалення системи покарань за 
вчинення злочинiв, законодавства з питань захисту прав потерпiлих вiд 
злочинiв; 

2.2.10. Сприяння членам Комiтету у публiкацii: та розповсюдженнi всiма 
законними способами наукових та iнших матерiалiв, статей, висновкiв, 
узагальнень, рекомендацiй тощо, якi стосуються захисту прав та законних 
iнтересiв потерпiлих вiд злочинiв; 
2.2.11. Сприяння членам Комiтету у збираннi iнформацii: та виявлення фактiв 
порушення прав потерпiлих вiд злочинiв з боку будь-яких органiв та/або осiб. 

3. ПРАВА КОМIТЕТУ 
3 .1. Комiтет мае право: 
3 .1 .1. представляти i захищати своi: законнi iнтереси та законю 

iнтереси своУх членiв у державних органах та в неурядових органiзацiях; 
3 .1 .2. одержувати вiд органiв державноi: влади та органiв мiсцевого 

самоврядування iнформацiю, необхiдну для реалiзацii: своеi: мети i завдань; 
3 .1.3. вносити вiдповiднi пропозицiУ до органiв державноУ влади та 

управлiння з питань дiяльностi Комiтету; 

3 .1.4. на добровiльних засадах засновувати або вступати в сшлки 
(Органiзацi'i) тощо, в тому числi мiжнароднi, укладати угоди про 

спiвробiтництво i взаемодопомогу; 
3 .1.5. пiдтримувати прямi мiжнароднi контакти з Органiзацiями 

громадян iнших кра'iн, укладати вiдповiднi угоди та брати участь у 

мiжнародних заходах з питань дiяльностi Комiтету, що не суперечать 
мiжнародним зобов' язанням У кра1ни; 

З .1.6. розповсюджувати iнформацiю i пропагувати своУ iдe'i та мету; 
3 .1 . 7. засновувати засоби масово1 iнформацi1; 
3.1.8. укладати будь-якi правочини цивiльно-правового характеру, 

набувати майновi та немайновi права, необхiднi для здiйснення статутних 

завдань Комiтету; 

3 .1.9. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного 
користування будiвлi, обладнання, транспортнi засоби та iнше майно, що 

необхiдне для здiйснення статутних завдань Комiтету; 



3.1.10. здiйснювати необхiдну господарську дiяльнiсть шляхом 
створеIШЯ установ i органiзацiй зi статусом юридичноУ особи, заснування 
шдприемств у порядку, встановленому законодавством; 

3 .1.11. вiдкривати рахунки у нацiональнiй та iноземнiй ватотах в 
установах банкiв; 

3.1.12. розповсюджувати iнформацiю, пропагувати своi" цiлi та iдe:i; 
публiкувати матерiали про результати дiяльностi Комiтету; проводити 
iнформацiйно-роз'яснювальну роботу; 

3 .1.13. проводити масовi заходи ( збори, мiтинги, демонстрацiУ тощо ); 
3.1.14. органiзовувати та проводити змагання, турнiри, iншi форми 

спортивних заходiв, лекторii, круглi столи, семiнари, конференцii", виставки, 
консультацi:i для сво:iх членiв iз залученням представникiв громадськостi, 
органiв державно~ влади та мiсцевого самоврядування, експертiв з рiзних 
галузей суспiльного життя; 

3 .1.15. здiйснювати розробку проектiв рiшень та проводити громадську 
експерmзу проектiв рiшень; 

3 .1.1 7. об' еднуватися та вступати у спiлки, acoцiaцii' та iншi об' сднання, 
що створюються на добровiльнiй основi i сприяють виконанню статутн~ 
завданъ; 

3 .1.18. обмiнюватися iнформацiею, досвiдом та спецiалiстами з 
органiзацiями зарубiжних кра'iн; 

3 .1.19. мати власну символiку, яка пiдлягае державнiй реестрацi1 у 
порядку, визначеному законодавством УкраУни, популяризувати свою назву 
та симвошку; 

3.1.20. створювати та реал1зувати 

запроваджувати програми. 

3 .2. Комiтет може мати iншi права, що 

законодавству Украiни. 

. . . 
р1зноманпю проекти, 

не суперечать чинному 

4. ЧЛЕНИ KOMITETY, IX ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 
4.1. Членство в Комiтетi е добровiльним. Воно е iндивiдуальним та 

може бути колективним. 

4.2. Членами Комiтету можуть бути повнолiтнi громадяни Укра'iни та 
iноземни:х держав, якi пiдтримують мету i завдання Комiтету i визнають його 
Ста-rуг. 

4.3. У дiяльностi Комiтету можуть брати участь колективнi члени. 
4.4. Колективнi члени реалiзують сво'i права та обов'язки через своУх 

представниюв. 

4.5. Прийом до членiв Комiтету здiйснюеться на пiдставi заяви. Прийом 
коле:ктивних членiв здiйснюеться на пiдставi рiшення пiдприемства, 

установи, органiзацiI та заяви, поданоI уповноваженим органом (особою). 
Заява ( заява та рiшення про вступ) вступника розглядаеться Правлiнням, яке 

приймае рiшення у вiдповiдностi з порядком, визначеним у Положеннi про 
членство в Комiтетi. 

4.6. Права члена Комiтету: 



- обирати i бути обраними до керiвних органiв Комiтету, брати участь у всiх 

заходах, що проводяться Комiтету; 

- брати участь у роботi постiйних та тимчасових комiсiй, створених за 

рiшеЮIЯМ уповноважених органiв Комiтету; 

- вiльно критикувати будъ-який орган Комiтету, подавати заперечення i 

скарги на прийнятi ними рiшення до Правлiння та вимагати розгляду скарг на 

Загал.ьних Зборах Комiтету; 

- звертатися до органiв Комiтету з запитами та пропозицiями з питанъ, 

пов'язаних з дiяльнiстю Комiтету, одержувати вiдповiдi; 

- звертатися до органiв Комiтету за допомогою у захистi своУх прав та 

законних iнтересiв; 

4.7. Члени Комiтету зобов'язанi: 

- дотримуватись положенъ Статуту Комiтету; 

- виконувати рiшения керiвних органiв Комiтету; 

- свосчасно сплачувати вступнi та членсъкi внески в розмiрах та строки, що 

встановmоютъся Правлiнням Комiтету; 

- сприяти здiйсненню завданъ Комiтету; 

- брати участь у заходах, що проводяться Комiтетi. 

4.8. Членство в Комiтетi припиняетъся у випадках: 

- виходу iз Комiтету за власним бажанням; 

- виключення з Комiтету. ): 

4.9. Члена Комiтету може бути виключено з Комiтету за рiшениям 

Правлiния у зв 'язку iз порушенням вимог цього Статуту або якщо дiялънiсть 

члена Комiтету суперечить метi та завданням Комiтету, або якщо чле
н 

втратив зв' язок iз Комiтетом без поважних причин чи за систематичну 

несплату членських внесюв. 

5. ОРГ АНИ УПР АВЛIННЯ КОМIТЕТУ 

5 .1. Органами управлiння Комiтету е: Загальнi Збори Комiтету, Правлiння, 

Голова Комiтету. 

5.2. Загальнi Збори Комiтету е вищим органом Комiтету, який вправi 

приймати рiшения з будь-яких питань i"i дiяльностi, в тому числi скасовувати 

рiшення iнших органiв Комiтету. 

5 .3. В Загальних Зборах Комiтету беруть участь Гi Члени. Кожний Член 

Комiтету мае один голос. Загальнi Збори вважаютъся повноважними, якщо на 

них присутнi не менше половини Членiв Комiтету. 

5.4. Позачерговi Загалънi Збори скликаються при наявностi обставин, що 

зачiпаютъ суттевi iнтереси ОрганiзацiУ Правлiнням чи Головою Комiтету, а 

також в iнших випадках, передбачених даним Статутом та законодавс
твом 

УкраУни. 

5.5. Не менш як одна десята частина членiв Комiтету мае право iнiцiювати 

перед Правлiнням скликания позачергових Загалъних Зборiв Комiтету. Якщо 

вимога членiв Комiтету про скликания Загальних Зборiв не виконана, цi 

члени мають право самi скликати Загальнi Збори. 



5.6. До виключноi компетенцii Загальних Зборiв Комiтету належить 

вир1шення наступних питань: 

5.6.1. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Комiтету, затвердження i"i 
. .. 

плаюв та звп1в про 1х виконання. 

5.6.2. Внесения i затвердження змiн та доповнень до установчих документiв 

Комiтету. 

5 .6.3. Затвердження зразкiв печаток, штампiв, емблеми, логотипу та iнших 

зразкiв реквiзитiв Комiтету. 

5.6.4. Прийняття рiшення про реорганiзацiю, а також рiшення про 

припинення дiяльностi Комiтету. 

5.6.5. Призначення лiквiдацiйноi' ком1с11, затвердження лiквiдацiйного 

балансу. 

5.6.б. Обрання Правлiння Комiтету та вiдкликання Правлiння, або ок
ремих 

членiв Правлiння. 

5.6.7. Обрання та вiдкликання Голови Комiтету. 

5.6.8. Визначення порядку та способiв реалiзацii' права власностi на майна та 

кошти та здiйснення контролю за i"i реалiзацiею. 

5.7. Рiшення Загальних Зборiв Комiтету вважаються прийнятими, якщо за 

них проголосувало не менш як двi третини членiв Загальних Зборiв Ком
iтету. 

З питань, передбачених п. 5.6.2 (внесения змiн до статуту), п.5.6.4 (прийняття 

рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю) рiшення Загальних Зборiв Комiт
ету 

вважаеться прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три 

четвертих вiд кiлькостi членiв, присутнiх на Загальних Зборах Ко
мiтету. 

Також трьома четвертими голосiв вiд кiлькостi членiв, присутнiх на 

Загальних Зборах Комiтету, приймаються рiшення щодо вiдчуженн
я майна 

органiзацii" на суму, що становить п' ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна 

Комiтету. 

5.8. Загальнi Збори приймають "Рiшення". Рiшення, прийнятi Загальними 

Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрiшнiх доку
ментiв та 

законодавства Украi'ни, обов'язковi для всiх iнших органiв управлiння 

Комiтету та Членiв Комiтету. 

5.9. Головуе на засiданнях Загальних Зборiв Комiтету особа з числа Членiв, 

обрана Загальними Зборами Головою Загальних Зборiв. Хiд Загальних З
борiв 

протоколюеться. Протоколи засiдань Загальних Зборiв ведуться сек
ретарем 

Заrальних Зборiв, пiдписуються Головою i секретарем Загальних Зборiв. 

5.10. Правлiння Комiтету е керiвним органом Комiтету на перiод мiж 

Загальними Зборами Комiтету. Правлiння виконуе функцii' з управлiння 

поточною, органiзацiйною дiяльнiстю Комiтету. 

5.11. Правлiння пiдзвiтне Загальним Зборам Комiтету i органiзовуе 

виконання його рiшень. Правлiння дiе вiд iменi Комiтету в межах, 

передбачених даним Статутом, внутрiшнiми документами та чинним 

законодавством. 

5.12. Головою Правлiння е Голова Комiтету. 

5.13. Структура Правлiння, йога склад та адмiнiстративнi функцii' кожного 

його члена затверджуються Загальними Зборами Комiтету. Члени Правлiння 
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е пiдзвiтними Загальним Зборам Комiтету i несуть вiдповiдальнiсть перед 

ним за дiяльнiсть Комiтету та належне виконання своi'х посадових обов'язкiв. 

5.14. До компетенцii: Правлiння вiдноситься: 

5 .14.1. Органiзацiя виконання рiшень Загальних Зборiв Комiтету. 

5 .14.2. Скликання Загальних Зборiв Комiтету та формування його порядку 

денного, пiдготовка матерiалiв з питань порядку денного, попереднiй розгляд 

всiх питань, що належать до компетенцiУ Загальних Зборiв та пiдготовка 

проектiв рiшень з цих питань до Загальних Зборiв. 

5.14.3. Пiдготовка та подання рекомендацiй Загальним Зборам щодо 

визначення основних напрямкiв дiяльностi Комiтету затвердження планiв i 

звiтiв про Ух виконання, iнших пропозицiй з питань дiяльностi Комiтету. 

5.14.4. Затвердження поточних планiв дiяльностi Комiтету та заходiв, 

необхiдних для i'x виконання; 
5 .14. 5. У правлiння, захист та розпорядження майном Комiтету вiдповiдно до 

цього статуту та чинного законодавства Украi"ни. 

5.14.6. Затвердження штатного розпису Комiтету, премiювання працiвникiв 

Комiтету. 

5.14.7. Вирiшення iнших питань, крiм тих, що вiдносяться до виключн01 

компетенцii" Загальних Зборiв Комiтету. 

5 .15. Г оловуе на засiданнях Правлiння Голова Комiтету. 

5 .16. У ci питания, що входять у компетенцiю Правлiння, вирiшуються 

колегiально на засiданнях Правлiння. Правлiння проводить черговi i 

позачерrовi засiдання. Черrовi засiдання скликаються Головою Комiтету. 

Про час мiсце, та порядок денний зборiв члени Правлiння повiдомляються 

заздалегiдь. Позачерrовi засiдання скликаються за iнiцiативою третини 

членiв Правлiння. 

5 .1 7. Кожен член Правлiння може виступати з iнiцiативою про прийняття 

рiшень iз будь-яких питань, що входять компетенцiI Правлiння. 

5 .18. Рiшення Правлiння вважаеться прийнятим, якщо за нього 

проголосувало бiльшiсть iз складу Правлiння. 

5.19. Голова Комiтету здiйснюе оперативне управлiння справами, майном та 

коштами Комiтету в межах, встановлених даним Статутом, Загальними 

Зборами Комiтету та Правлiнням i в межах своеi" компетенцiУ i повноважень 

забезпечуе виконання Ух рiшень. 

5.20. Голова Комiтету обирасrься та переобирасrься Заrальними Зборами 

Комiтету i е пiдзвiтним Загальним Зборам Комiтету та Правлiнню Комiтету. 

Голова Комiтету вправi вносити на розгляд Загальних Зборiв Комiтету 
та 

Правлiння Комiтету пропозицii з будь-якого аспекту дiяльностi Комiтету. 

5.21 . Голова Комiтету: 

5 .21 .1. Дiе вiд iменi Комiтету без довiреностi та представляе Комiтету у П 

стосунках з iншими особами. 

5.21 .2. Видае накази, розпорядження, iншi внутрiшнi нормативнi акти та 

документи Комiтету. 

5 .21 .3. Орrанiзовуе документообiг, дiловодство, ведення бухгалтерського 

облiку та звiтностi Комiтету . 
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5.21.4. Здiйснюе прийняття переведения на iншу р
оботу · · 

.. . , , вщсторонення вщ 

не~ та звшьнення працiвникiв Комiтету, за
стосовуе до них заходи заохочення 

та стягнення, затверджуе посадовi обо
в'язки працiвникiв Комiтету. 

5.21.~. Бс:ановлю~ форми, системи та розмiри оплати 
працi та премiювання 

пра~~~ниюв Ком1тету в межах кошторису витрат на утримання 

адм1юстративного персоналу. 

5.21 .6. Виступае розпорядником коштiв та майн
а Комiтету, укладае та 

пiдписуе вiд iменi Комiтету господарськi та iн
шi договори, контракти, видае 

довiреностi на право вчинення дiй та предст
авництва вiд iменi Комiтету. 

5. 21 . 7. Органiзовуе пiдготовку засiдання Правлiн
ня. 

5.21 .8. Вирiшуе iншi питания дiяльностi Комi
тету вiдповiдно до мети i 

основних завдань iТ дiяльностi, вiднесенi 
до його компетенцif внутрiшнiм~ 

документами Комiтету та даним Стату
том, приймае з цих питань будь-яю 

iншi рiшення або виконуе будь-якi i
ншi дii" крiм тих, що вiдносяться до 

компетенцii' iнших органiв управлiння 
Комiтету, Правлiння та Загальних 

Зборiв Комiтету. 

6. МIЖНАРОДНА СПIВПРАЦЯ 

6.1. Комiтет у вiдповiдностi з своi"ми стату
тними завданнями, мае право на

 

здiйснення мiжнародних зв'язкiв та дiя
льностi у порядку, передбаченому цим 

Статутом, чинним законодавств
ом Украfни 

. 

6.2. Мiжнародна дiяльнiсть Комiтету здiйснюсrься шляхом участ1 У 

мiжнародних проектах, роботi мiжнарод
них органiзацiй, а також iнших 

формах, що не суперечать законодавс
тву У краi'ни, нормам i принципам 

мiжнародного права. 

6.3. Комiтет: 
- проводить спiльно з iноземними органiзац

iями дослiдження у вiдповiдностi 

з напрямками своеi' дiяльностi, публiкуе Ух результати
; 

- реалiзовуе iншi спiльнi проrрами та проек
ти за участю iноземних партнерiв 

та мiжнародних органiзацiй, що не суперечить чинному законодавс
тву 

Украi'ни. 

6.4. Комiтет мае право витрачати кошти на н
адання мiжнародноi' допомоги, 

покриття представницьких витрат 
(прийняття i вiдправку делегацiй, витрати 

на перекладачш, оплату рахункiв тощо ), вщправляти у оплачуваю 

вiдрядження за кордон як своi'х постiйних працiвникiв, так
 i залучених 

спецiалiстiв як представникiв органiз
ацii' для участi в освiтнiх та спорт

ивних 

заходах, учасп у конференцiях тощо з врахуванням вимог чинного 

законодавства. 

7. КОШТИ ТА МАЙНО КОМIТЕТУ. 

7.1. Комiтет може мати у власностi кошт
и та iнше майно, необхiдне для 

здiйснення iТ статутноi' дiяльностi. 

7.2. Комiтет набувае права власностi на кош
ти та iнше майно, передане iй 

членами Комiтету або державою, набуте 
вiд вступних та членських внескiв, 

пожертвуване rромадянами, пiдприем
ствами, установами та органiзацiям

и 

(спонсорами), а також на майно, придбане за 
рахунок власних коштiв чина 
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iнших пiдставах не заборонених законом. Кошти та
 iнше майно Комiтету, не 

можуть перерозподiлятись мiж i"i членами 
i використовуються для виконання 

статутних завдань вiдповiдно до закон
у та статуту Комiтету. 

7.3. Майно Комiтету складаеться з коштiв або майна, якi надходять 

безопл~тно або у виглядi безповоротноУ фiнансовоУ допомоги чи 

добровшьних пожертвувань, в тому числi внеск
iв членiв Комiтету. 

?.4. Доходи або майно Комiтету не шдлягають розподiлу м1ж i'x 

засновниками або членами, посадовими особами та не можуть 

використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Комiтету, 

посадових осiб Комiтету (крiм оплати i'x прац1 

та вiдрахувань на соцiальнi заходи). 

7.5. Комiтет мае право мати спонсорiв, 
якi можуть робити добровiльнi 

пожертвування на користь Комiте
ту в грошовiй або iншiй формi. 

7.6. Комiтет несе вiдповiдальнiсть за своi'м
и зобов'язаннями усiм належним 

Уй на правi власностi майном. Члени К
омiтету не несуть вiдповiдальностi за 

зобов' язаннями Комiтету. 

7.7. Комiтет зобов'язаний вести оперативний та бухгалтерський облiк, 

статистичну звiтнiсть, зарееструватись в органах державноI податковоi' 

iнспекцiI та вносити до бюджету п
одатки i платежi у порядку i розмiрах, 

передбачених законодавством. 

7.8. Державний контроль за дiяльнiстю Ком
iтету здiйснюеться державними 

органами у порядку, передбачено
му законодавством УкраУни. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕIПIЯ ЗМIН ТАДО
ПОВНЕНЪ ДО СТАТУТУ 

8.1. Змiни та доповнення до цього Статуту затверджуються 
рiшенням 

Загальних Зборiв Комiтету. Рiше
ння Загальних Зборiв Комiтету 

з цього 

питания вважаеться прийнятим, якщ
о за нього проголосувало не менше

 3/4 

членiв, присутнiх на Загальних 
Зборах Комiтету. Змiни, що вно

силися в 

статутнi документи, пiдлягають о
бо в' язковiй реестрацiУ. 

8.2. Порядок внесения змiн i доповнень до с
татуту визначаеться статутом та 

чинним законодавством УкраУни.
 

9. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЪПОСТI KOMITETY 

9 .1. Припинення дiяльностi Комiтету
 може бути проведено шляхом 

11 

реорганiзацiУ або лiквiдацiУ. 

9 .2. Реорганiзацiя Комiтету здiйснюет
ься за рiшенням Загальних Зборi

в, 

якщо за це проголосувало не менш
 3/4 членiв, присутнiх на Загальних Зборах 

Комiтету. Порядок та правовi наслi
дки реорганiзацiУ визначаеться вiдп

овiдно 

до чинного законодавст
ва. 

9 .3. Лiквiдацiя Комiтету здiйснюеться за рiшенням Загальних Зборiв 

Комiтету або за рiшенням суду у ви
падках i в порядку, передбачених чинним

 

законодавством. 

9.4. У разi лiквiдацiУ Комiтету його активи 
не можуть перерозподiлятись 

мiж членами Комiтету i використовуються н
а виконання статутних завдань 
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а?о на благодiйнi цiлi, повиннi бути переданi iншiй неприбутковiй opraнiзaцi·i 
вщповiдного виду або зарахованi до доходу бюджету. 
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