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I. злгАлънI поло}кЕння
tr"1. Грсrмадська органiзацiя ''Пра,возахисtlе об'сдttаltля ..СвOбода вiд манiпу;rяцiй'. (надалiз0 TeKcT*}l Оlrганiзапiя) е лобровiльнlллt об'€днаtll'я*r фiзлtчних осiб, опi'ооо.р*уIо.гьсяпхrlтнцllпiв крист}IянськоТ кутьiури i моlэалi для здiirс,п*rrrr" та захис.г}. прirв i свобсчt,зп-lt}ý*.jlе}lня сусшiлltьншх. зOкреМо *n,r"nri.r""*, 

"nul*urun", 
культурIr}lх. еко;rогiчtIIlх. l.аiHl1-1lt,ч it',epeciB. Органi:зацiя'с: неiliдшРИСrчlНИЦЬкиr{ ToBapI{cTBoM. ocllo'Holo l,,eTol. яItоl,о}{е { 0дýр;кання прiабlтку.

1^З, 0рганiзаriiя створtоеться i дiе на ooHoBi добрсlвiльнсrстi, самоврядностi, piBHocTi переl1зýý*'{0]\I, вiдсутностi шtайнового iптересу lx ч,rlенiв, ,,poaopo"ri. вiдкриr.остi та rrублiчнtlстi.l'З' {Jрганiзацiя здiйснЮе cB.I., дiя-цыliсr,r, lta ocll'Bi Ko,,irиr,y,tiт yKpai.Hlt. lзакону украi.ни,tПро об'сДнаннЯ ц)омалян), чинногО :]аконодавСтва YKpaTHI] та дапогО Статут.lr.J,4, Органiзацiяt С IоридиL{.ноtо особокl 
"з 

N{ON,I*HTУ державноi ресстрацii. lvtac цивi-llьl.t1,ПРi]st)ЗД|iТI{iСТtr, i ДiСЗДаТНiсть" }Iac са.}{остiiiпиii б;,;;;;-yHKlr (в .гому чис.rli вzt_ttюi-ний) вSанкiвсъlсlтх ycTaнoi]ax; ]vIoiкe бут.lt позрtв{lllем та вiдпс,вiдачеNI в судс)в}Iх 0ргапах.l ,5, i}ргавiзацiя мае печатку, блаllкt,t зi cBoitrt Hal'i,rleH.vBa'HяN,lt вхасну сипtволiку. шrорl,гстр}J€]ться вiдповiдно до закоIlодаRствit. 
---'J

1 ,&, {Jргапiзацiя не tзi,цllовjдас псr :зtlбов'я.];1}l}IяХ cBoix ,'ленii], .lлеttи 1-1e вiдтtовi;:Iаr.ть позt бiiв' я:заннях Оргаriiзацil.

п. нАЙмЕнувАI.Iня оргАнIзАцIi
2.1. Органiзацiя, пiс-пя ресстрашii v вст.llIoвJIеноr\.IY
вIlкориста]ttlя свосТ пазви,
2.2. Назва Орr.анiзаuii:

flорядку" мас виключне право на

PubIir: ()i,gцnizati0ll "I{ttцlatl Riot Assctciation .',F'ее 
f1.on-l

анr,лiiiсt кою мORо}о -
nraripuIation'',

суб'ск,гiв права в рiзпих с(эерах ,y.nin"*ro.о життя; --ý
;iЖ]#:::#Y:::::]::i:'i.:::_!:.'oп,{y розвIIтку. розкрит'l.' куj]ь'ур,#"';ffiГ."../^.{"*\_ii
лiдерського по.генuiацJ- лIсrдинiI :

r*Lolп4.a



I

вI{ховаIIня У дiтей, молодi i дорослих високих N,{0ралI)t{ик
ствOрення умов i{"|Iя iнr,еракт.иtз[,It;[.0 навLtilltllя, rэбмittу
лtt:деri шляхом rIрORелення безкошlтовних за,ходiв
KollфepeHuiй, {lес,ги tlil"il i в, Ktlпtcypci в. збсlрi в:
проведення м,ирних зiбраr,rь ц{t:]дхист гIрав людинлl i гро:чrа.цянина;
GпрI.Iяннrl у розбу;,lсl в i г,ром rrля н ськ0 г() сусгtiл ьства,
надаI{}{Я tчtlЭРzurЬНОТ та бe:;KotrtL,otзгlili правовоi допо]\{огI,r J]юдям, п{о ()пинлIлися ускладI{}IК iкllтIсвиХ обс,гавилtах. спрI{янtIя ix соцiальнiй реабiлi,гацii.r.а аllаttr,ацii.

Iv. члЕ}lсlгво t} оргАнIзАцri
4,1. r{.ilcHcTBo в ОргаttiзацiТ с iнд1.1вiл_чальннм.
-|"], ЧленаМlr 0рганiзацii rr,rожуr,l, бir,и. фiзичпi особлi, громадянИ УкраТни, i1,1ших краТн,*ci:ýtt ýез громадяFIства, I{езалежно вiд нацitrнzutьносr.i, вiросповiданI{я, парт1йнrэо,r1 .га
fil}"ii*}KнOcTi ДО iHtltИx ГРОN{аДСЬких органi:зацiй, BiKoпt вiд i4, якi пiдтрипrуюr:ь t{iHl_tocr.i i
_ь 

l *:т1, ;tiя,п ьн о cTi О ргагliза ttiT, *" зп, urori lT Статут.
{.З, ý;rЯ вступУ в члеЕИ Оргаrliзацii баilсаючi поjlа}о.гЬ ло IIравлilrня ОрганiзацiТ письiiлову

,i11 1..эект^го}{пу 
заявУ :зi своlпrи Ilepco}I.Ull)rtIlMи jlаl.Iлiми: прiзвиtце, iм'я, по батьковi. дата та\1:сцс народження, громадянство, аДреса проживання, лаlri пр0 судl,tмсlстi або Тх

Т:, lii:,-:, 
KoIlTaIiTHlrГt нiэмер,ге.llе(lоttу, аjцlесу ejlelýpoпIloi пошти за наявностi, B,ilacHe

:l!) :1.1 :1,1(1 пlдпис.

],-l, Пitiliнн,I l]po LIлеIIствO в ОрганiзаrliТ (набуття та прLlIIIiненпя) вирiшусться Правлiнняь.тОрiанiз;utii згiдltО з jlatltr,Ii\t С,iатv,гоЫ та Ilо:lож.u""* пра члеЕство, яке затверджус.гься]l:а:з,rillilяrr Оргапiз;utii. ]iротягсlм 10 дlлiв пiс.qл надходхсеннrI заяви про бажання б.чги.i.le]Io\I с-lрганiзаЦii, Правлirrttя оlэганiзаltii повi;tсlлtJ}яt] з.lявl{llка оссrбнс,го ;tбо зассlбам1-1l.. il,лt).\l\,}liKauii прtl набуття членсl,вil в ОрганiзаlliТ або вiдьtову 1, приЙняттi,
-}.-i, Зirсllовнllки Оргаrliзацii' с if .1.1erttalllt.
-i. j, Ч.-iенlt оргilнiзашii маоть прав0:

братll участЬ в Загапьнлlх збораlх l.a I.оjIосYi]ати з ycix питаIIь порядку деIrшого;- BI{0CI{TI,I пропозиЦii з питанЬ дiя;lьпостi Орrо.riзurrii i вилtагаТи ix розг.лялу керiвнипл
*Ёrаl{0м Органiзаrtii;

С'б;iLi:],Тll l бr'ТИ oбPalrltпllt лtэ керilзttих органiв Oрганiзаttiт" брати участь у Bcix :Jaxo/_lax, ltlo
iln!.}Iji).lH lься (Jрr,алtiзацiсю, lrтозеплнi гроhrаjlяl1II \1о}кV,],Ь обиратися lto tcepiBrшx органiвiJ;гапiа. прOтс не },1о)кутЬ обlлратися ,iu по.аlу l-о;lоЪи Правлiння, ony *о*a заЁrмати лиlпе
l ]}r].\tlllя iIýIIl yKpaiHl*;

{}грIlý{уваТL захисТ ОрганiзаuiТ у вllпадк.v IIезакOпНI{;\ II1.1 неправошriРних.ltiй з боку
фiзli,ltll{х чи iс}рI{llнчних осiб, органiв /l.ep;ltaBttoi в.цад}t. пtiсцевого ,йоuролуоо"u",* fiра,гтi безrосереДнl{l участЬ у дiялыrосr,i (Jргаrliза1,1iТ вiдповiдно /{о розrlо;,цiлу*бов'язкiв. своi,ч фахових 1{авичок та гроNIадсыiliх iltTepeciB;* il:}}lýt!,BaT1.1 пеобхiдrrу iнфорпtацilо вiд керiвного 0рганy tlpo дiя,гlьнiсть Органiзацii;

J.*" Ч:lелlr ОрганiзаrtiТ :зобов'я:lанi :

..-ДOТРИt',уваl]иýя в}l\{ог CTaтy"r:y, IIо.похсенця прс} члснство, L;,тичного кOдсксу
{Jргалliзаrцii;

с il i}; 
jят j,t здi l"tcHeH Hlo завдань Орган i зачiТ;

!,тр}I\,lvватися Bi;t "ltiя"ltbHocTi, що \,1ох(е завдатlI пrKol],y Органiзаuii;i,], Iý;]*IICTB0 н Орt,анi:зацij прlлttиIlяЕгься у L]иIIалl(ах:
sЖýl]д)l iз членiв Оtrrганiзачii за власним бажанrtяпl;*, *IldJ,trк}t{ення iз члеttiв Органiзаuii.

.]"ý" Ч;*нлt {_}рrзлriзаuii пtохtе бути влtltлIочgllо з 0рганiзацiТ за рiшенням{_tрг*кiз;luii. \, зв'язку iз поруlпеr,л}Jяi\{ BLIt,,{(}I" r(bоt,o C,l.a,I.t,l,v, Полс,ження lryo ф

цirrностей;
iнформацiею, спiлкування
т,аборiв, гурткiв, клубiв,

Lol.,ia Ф"



л-лгlч}rн}' ztбo дiй, якi ко}lпроr,lет_уютr, ОрГанiзацiсю члl завдаJiи ili MaTcpizurblroi або
;i:'Ж'Т"ЖНИ; '{КЩО 

ЧЛеН ОРГаtriЗаЦii 
"rpur"r;;;;;;- iз органiзачi,,* i проr"гом.l року

а8;ф},атl{I{н" rо;;;:Т,#;Х,"ХЫ;rЖ#е ЗаЦiКаВЛеНостi у робот,i органiзацii, 
"li,

ч. оргА}Iи упрАвлIння оргАнrзАцIi
:, ], BlrmtllM оо,",::}1управлiння Оргаrriзацii с Зага"llьнi Збори членiв Органiзацil. (на.ца.lli -.j:itяlbHj Збори), якi пtаоrl, право прllitлrати р;**"о1 y.i* lirr*uro 

^ib"ib.ri 
Органiзацii. уTi}]"f'b' t{}ic;-Ii i Tl,tx, пIо передztнi Загальirплttr Збсlрапr" оо *опппетенцii в}IкOнавчих сlрганiв.

;:;ж' *Ж]*'{каютьс,I 
не pi:lrrte. оJ{I{ог0 разу на один.рiк i MorrtyTb провод}rтися

:sli,;t.fiш,tи ,*n.non f,,iX],r,.,.]'n'"" 
ОРГаНiЗаПii t'tОХСЛИВiС'ГК' 

",rii*y"unnrnr, 
"rа 

голосуI]аFIIIя
j"J, ЗагалЬнi,зборИ с дiйснимll" якщ0 }Ia HI'x шрисутtli }Ie лIенше 2/З членiв ОргапiзацiТ, або

'l,,fi:ЖЖf}o";:rЖН,.ffi ,l.;;:;:" 
i;.;;;; зборiв пр"и*"iо,"." вiдкритим

,l .-:- i{,*}lПеТетrцiею Загапr,;,tих зборiв с:* зilтвер/l>ltеIl}Iя Статуту, в}{ссеJ{ня злriн ,l{o ньtэ]-о;* за],вердiкення cl.tMBo.1tiKи ОрганiзаIlii;
ýtr{3начення O*EI.B}IиX rrапрямкiв дiяльностi та роз},и.гку .,ргаrriзаrtii;в}lз}Iаr:Iеltllя кiлькiсного ,га tIgрсонiUlь}lог0 складу Правлiння, 0бран1,1я .га
* i-]K-TTIKat t н я J'cl: ttrни Ttt .1,1lelti в I I;:я в"чi lttтя:

- i;х;}r"*';аtlня 
i заТВерДх(еНгtя звir-iв Прr;iз;'lillлlя r'a Ревiзil:iноТ Koпricii;

кi.rькiсн..lго i.l'Х;:;,J}ll":'j:iН;r"НOГ,rIЯДОВОi РаЛтl Органiзацii, Ъ"зч,аче,rнu i,.

, .: Ъ.::i|[,i r,],rY,iТi':j::_ :t'.:. |'"РГат 
l i заrtirо або саморозII уск органiзацiт.

t-);:;;lriзliuii, ;л;';а;;';J:Ж;l,Ж:;:l1Jлj::11С1 МЬК ЗаГаЛЬНИМИ зборами е Правлiннrt
.',;:rri:;;ri'l строк, правлiння ..;;;;;;:,,1;:ТЖJТ"#:,lJЖJ:Н:lН'#:::;ж,i;
l;:.:.,:J,;"r""iЖ;fii;i"'JH,J"*'' 'oopun'", Пр;";;;*.,,чо:i 

]:*,iт проволить своi
j:;:\ .:piIc.\.THi, у тсlпtу чяслi чере. .;;;T;:,J-::1,liНiiiЖl;.хн",?,Н,fi:Ж. fi:Ж;l : i ; i ;-l rl li it-rTbcя простоIо бiJ'r ьпl i сiю го,rl 0с i в.

i..,,::l,.}:нL,?J-*iт,l.lя clc,rylrKu,o,o.n Гtr,ловою Ilрав,tilIня абсl ll;i t],iI{Qгу lle меншrе 2/з

;;.Т;:Ж;,:|;Jil:Н'uення з ycix пllTaI:Ib, щ0 не входять до в'IклюI{ноI коп.тгrеr.енllii

забезпе,туе вiдповiltlliС,гь напрrIýfкiв ,цiялl,ttостi Оргаlriзацii поло>rсеннlttrл CTaTy,l,y;форм1''е Та B}Ioc',ITb не роЗГляД Загаqьних-з;й;;""озицii з oc'IoBIIиx папрямкiвдiяльrтосr,i Орl,анiзачil, дсlпЬвiда.'Зu.пrrопr, зборапr про.цiяльнiсть Правлiння;ззбезпечуе ес|lекr,ивrtе сlрr,анiзаrtiйне IlJIa*v*ai,ri", .l"оu"ня i пла.1'л роботи;* злтвсрl{аtус rlо,похtс}ilJя пl]о члснство в Органiзаiцii', про Наrтrя:tовУ РалУ оргаrriзаrrii,r* Ётноrниri кодекс .lлонitз Opiaн jзаlr ii. ;- вирiшУс пнт',tIlня про прr,lйом ло Oргапiзацii.lленiв, а також про ix виключенпя;
;-"Ж:rХ"fiff;;: r':::*'],|;,r#*"РУu' Уl't' 

" 
- 
", 

П,,ооrlliл i в, ;;;;;;,;"" вiддiлi в,

;,r*:]n|,H,,,;t",lillЖ'""::1':N::_..,T:.,,.i"j:,1u..'ii' IloBHoBa}KeHb щод.' ttрлtйня,t,t,я-у"::,,;",::ля з 
:1}iсла члснiв Органiзацiт i.iЙi iio.;,i"";;,i,s, у р"о",Т'lйl;;;,;;";J; 

tffil]1;l}fi:J;
.yllacTb Ревiзiйна Комiсiя (або iT Голова) з IIраво]\{f*FаJчогO гOj]Oсу.

;}агrulыtlrпrrl зборами,.*р*,iHo* ;;; о;;;,

kpail ф*

0Б,€,]tl,t t



l

j. 1{J. ФушкчiТ Голови правлiння:
KL,py€ у перiод пti>lt Загальнl*пtи зборами Bciclo lliЯ,rlьнiс,t.ю ОрганiзаuiТ;* забезпечуе виконапня рiпtень Загальних зборiв,га IТрав;liння Органiзацii;
дiс без доручеFILIя Bilt iлlенi оргалIiзаltii;
в I Iступ ас рOзпорядIиttом май н а .та ttоштiв Орга пiзачiТ;

- Лредставляе ОргаНiзацirО переД оргаtIа]ult дерiкавноi в,lIади, шtiсtцевtlгсl
са},tаврядуванFIя, грON{,адськиl\{и об'сдttаtlttями, lli,iltlpllcмcTBa]uи та. установами
i ншиrtи Юридичншl"IИ, al TaKOil( c}l i з l.t.Tirltпtи особап.t и ;* :|IaC trраво перхIOго пiдпlлсу t}imaltcoBHx, банкiвських докуN{ентiв ятt першоi особрt
Ор гапiзачii, вiдкривас рахунки в бairKiBcbtc}Ix устан tlвах;* 0tIоJтю€ Правлiння Органi,заlrii т,а пiдпиоус trliшення Правлiння ОрганiзацiТ;
vкладае договори, KoHTpaKTlI r:a iншli правоIIинII вiд iMegi Органiiаllii;
ltrljla€ дilвiреt-tостi та дtlру.tснllя;* :}ý]верджуе п,rгатнийt рсlзпttс Оргаrriзаrtii;

-, il}l"liк:] }lztKzi:J}l i prr:lпtlpll,,t;,tieIItlя:
З;lil:iСНlОС ГtРltЙО1,1 't'a Звi,Цыlеrlня праrliвниIсiв ОрганiзацiТ, визпачас ix пtlсадовi
*ýов'язклt;
tiýpyc роботокr працiвникiв Оргаtliзаuii. визначас ви,ли заохочення.t.а- згiднсl з
зýкOнодавствOм, }IаклаJlас длrс l 1и rпl i HapHi стягнеttI{я ;
зtс;ке приГI\{а,ги та вltклIочатll чзlеttitз ОргалiiзачiТ. як]tцо таке ]Ipai]o lla/Iaнo
l l р;rв;lilltляrт 0рганiзаuiТ;
ljX,']i'Kac Загальнi зборi.l з 0боlз'язкOниrt повiдо}lлеIllrя KolltiIoI,() Llлена ОргаiriзаLtii
i]Ёо дiiту. пticlle та час Ilpol]el]teiIll}t lJагальill-1х зборiв не l\,IeHIII Hiltt за 5 днiв до i.x
,IрOвёдеFI}{я" 0ч0jIюс проведен}{я Зat-aL,tt ни,х |3борiв:
прпйrrас звiтtt KepiBHltKiB с.rрукr у.рних пi.tрозлiлiв, Bi;tlti,,riB Органiзачii;
lBiTyc Hzt Загацьtlих зборitх rrpo пiдс,чь,rки робо,ги Правлiння i витраr.и коrш.гiв(lFгаlriзацiТ за Mиlly",lll ii перiо;t:

* кtrрiшУГ: 1,ci ilrtшi питаппя п(lв'я:}анi з дiяльнiотtо ОрганiзацiТ, якtцо ix вlлрil;lелtня не
вiлlчесеtlо д0 компgтgнцiТ ЗагачlьllItх зборiв та Прав"rrilrIrя Органiзацii;

5-1i, Pgýijii:tlrY KoMiciTrr ОбИРаЮ'ть Зага.:ылi збсри ОрганiзацiТтерitiноь,r 
"о 

4 pon" i тiлr,ки
I',t э,::r**;л пiлзвiтна.
5,15, ý;iЯ;]iЯЛЬНСlСr:i PeBiЗiilrrtriKoMicii iпрtlllеjlеtltlя ревiзiгr мQ)l(уть зfuтучатися особи i не з
{i;*jlй 1,tacHi,tltiB Загалыlt,tх зборiв. IlixTct iз члепiв Ilрав.ltiнrtя Орiанiзаrrii не Mo1te входити
]t] { ?iiliз;]I}, Р евiзiliноi Kor.ricii.
j,, i{i" Р*вiзil'iна Комiсiя перевiряС додержаIlIlяt C,l,ar,.r,r,v, розглядае cкapl.ý членiв gргаrriзацii
пп;liТ";riшення,lи бездiялыriсr:ь Голови rо.rп*,,i,ч IIравлiния ОргаrriзаrtiТ, t}iHaHcoBy
,.ii;ц.]ь}j;ЁтЬ [Iравлiнtrя Орr,аlлiзаuii, cT:pyKr.vtrrilиx пiдроздirliв l+a буЙ-"поппу] е.гаrli Txнbclj.
_:,lt":ьэ:c;cTi, ý кo]\{плексttч 1эевiзirо здiйспrос llЪ рiлrrrе пдuо,.п разу rTa piK.
: iT, l{po I)езуJI},,гаl"t.t ревiзiТ Головir Ревiзiйlноi'КопtiсiТ допсttлiJlас Загалыlиlчt Зборам члеttiвr}plcl;,tiэaIliт, У разi в}tяв-IlеIiilя порушеIlь з€lкoticu]aвcTBtt Украirlиr ,виJчrсlI, С.гаt-утч, pi1_1letrb
ззгrльзlнх зt]орiв чи lIравлiufiя органiзаrtiт, виriикнення будь-якого ксlнфлiкт.ч Iцодо
t,lргirнiзаJ-1ii! ГoJlOBa ревiзilirтоi KoMicii мас право скликати шозачергоВе засiданlш Заl.аrтьпих
]ý*'PiB, fd-:lЯ СКЛИКаННЯ ЗаГаПЪНИх зборiв у,гоjlоt]lt ревiзiйrrсlТ Koп,riciT повиIIен бутlл;lоступ до
il ( i.xl,{}}{ iL I ьни х дан и х члеtl i в Орr,алriзаilii.
5,1$, Б3дь-яrсиii члеп органiзацii в буль-який час i\{oxte оскаржити дlii, рiшенtlя чиqi*з:iя-:lьнiсr:ь Голови та.t.пегtiлl Ilрiцl:rillrтя органiзаl-tii r.оrr,rrrl ревiзii.iноi.комiсiТ IuляхоNt
-i;{.l;ijýtl }"iя скарги в письNlовOм у або елеliтрOLl гl опtу lзиt."цядi.

YI. ГИАЙНО, КОШТИ ТА ПРАВА ОРГАНIЗАЦIi
*. !. 0рlганiзаttiя с },,liасниксlNl t{ивi.пьно-право}зtlх
n*rтBiilToпi rIpaBa вi,цtrовiднсl ло :}ак()1lо/tаlзс.гI]а
* l,i,i _r,TH{ti дiя,тьпocTi.

вlдносилI, мас право uабу
та використовува.п.| ix

Loruo-c a?r"- (

ry од



l)

.,i.'. KoulTll та,r,laйH<l ОрганiзаuiТ фсlрплулоться за paxyьroк:
KoruTiB або майна, якi нilдходять Oргаlli:заrliТ безоп:rатrlо або у в1.1гл.идi
безповороТr-rоi фiнансовоi допtl,мOt.I{ tlLI добровiльнI.1х пожсртв},ваtrь;

- ПеОнВIIих.,tоходiв;
,лtr"гацiri або Gубст,rлiй. отрrIN{zlIJих iз деря(аRного або мiсцевсlго,5кrднtетiв. лержавниХ J{i,цl,сltlиХ фондiВ itбcl tr }1ежаХ r.ехtliчitоi чи благодiйноi, уTol,ty чис"lli гуманi,гарноt допопtогlt. крiпt дотацiй па регуJIIовання цiн на платнiпослYги, якi п.tдоIOт,ься оргатii:зацii або через пеi' ik 0держуваl{ам :lt.iлHo iз
законодавством з i!{еТt]I{) :]н }{iKeFiHrI рiвня таltих цiн ;'. ксlrшт,iв або майlна, якi }{адх0,]{яl,ь Органiзачii вiд tзеленriя iT ocнoBHoi дi.яльносr.i.S,], У,власtlостi ОргаНiзаltiТ lttt;Kc бl,Ttl такOж майно, що перебувае за ме}ками УкраТни.

$"+, С}рганiзацiя зцiйснlос б1,"гаiтерсьrtиi:i облiк i звiтtiiсть пiлtrовiдтlо до дilо,rtrкl
Iýý*нOдавства YKpaitt 1,1.

lii,5. *рг;rнiзЕtliя lrtae право:
i : эхсновl,Вilт}t з lvfeTOIO /{0сяI,IIеllrtя cýoci стат,у.гноl мети (чiлей) засоби масовоТ iнформацii;
,I t Sр*тИ _yrlacTb у здiйспеlrиi дер:каВноТ регулЯторtлоi: полiтики вiдповiдно до Закошу
1"Kp*illlt "IIро засадl,{ l{ep}t{aвHoT регчлятор"оi'по:,ir,икi у сферi .,r.,,п7дор.*коi дiялылосr.i'';
";t frr*,:}l участь у поряllку. B}1:]r]ilr{eнoмv закOНсrl{аuстuсrьr, у pclбo,ii консультатиR}l}lх.
f :'i:];:11illý та iнtttих Допоl'ti>ltltllх оргсtнiв. щll },твOрtоlо,|,IrOя органами державноi влали.
1.:'ji:}{iлзi!1 вj]адI-{ .дв:голтопtн,OТ Pecir,vб:iKlt Kpltlt. О} ГаtIа}\.IIl пriсl,tевогtl 

"u"rоороду,]анIIя 
для

:;ll,"l1:-:,ir:i{Hr] конс}-хь,гацiй з t'lЭLlrta,ЦcbK}lNl]l 0б'r,,.цлlаIlнял.{лt ,га пilц-сl,гt,ltзкl.t рЬкопленлаuiй з
:l l j l,,:; j L" :,] :,) с],оOуlс}-l,t.,ся сtJiери iхньсli Jli s1.1lb ttcicTi.
_,l l Si:;l:;,l }'1{асть )J порядку. l]llзHatlcноli}, :зatli0нодавствоýr, у рtiзроб,ченнi проектiв
lii:r,':,{aTilý}I{]-Il|-]ilBQI]Itý ltK,LiB. що ttJl,.-1;.lI(]'г},ся 0рганil1\lл.{ дерх(авноТ владио оргаIIaL\,'и влад}1,l,этоноllяtli Респl,бЛit,:l,t Крllпt, орга}{аlrtl rlicцeBol,ct Са,"-lоВРЯДувtltлня i aтоaу,оr"", сфери
_-,r-,-;ыlос;i гро}Iпдського об'еднitt{llя ,l,tt B{l)It-цllB}Tx пlIтань дер)Iiа,]ного i суспiлirtoго х(иття;j iit, Tlf E;I}iL)HaBшeýI дернiаl]}Jоaп зппiоо-",.,lня вiдповiдно до закоIJ_у;'j' iji-l ]ilЁн\,ванl{Я R паFяjlIiУ. llерелбаЧеlltr1\,lУ :JaKoHoM. юрI{дIrчfiих осiб (товарис1в.
;::,; jl:aiii:\lcT;:i. ;tiЯЛЫiiС'ГЬ ЯКllХ lЗiДПОвi;{;tс: rleTi (чiляпr) Органiзаuii та сприяс iт,цосягнеtlнIо,

vll. вIдокрЕ}tлЕнI шIдроздrли
- _, Фрганiзацiя може MiiT.lt ;зiдокремлеlti пi.il;rоздi.пrl бсз статус1, tоридичtлоi особи, якi
'. ].isj,}ЮR)Ться за рiшенняьt ГIраil,,tiн няl Opr аlliзацiТ.

},Ill. п ри пинЕт{}{я дIяльностI
i,.l" I-Iрliптлнення дiяльностi l,ромадськOго o6'r:.1ltatlrlя здiitсиt<tстt ся:
] l э:э piltteHllяM ЗагатIьri}lх зборiв Орr,анiзаuii. U]rяхо}{ саN{орозпуску або реорганiзаuii;j;jlй};t}\l прр]сднання -]о i;lltlог{J I,рON{адського об'r:дл{аннrl такOго ca]vlt)llo статусY;
], :.: Firшеttня:!{ суlly п,ро заборопч (гrриь,rусtlвl.tй розпусlс) Оргziлliзацii,
5,:, ъ' разi са}{орозпусlt\, ОрганiзатliТ ij майно ],,u'*ortlrrn ltiс",lя задоволсн}Iя вLfмс)г
"ц**riTopiB IIередаIOтЬся за trliшсllltям Зага,qЬнлtх збсrрiВ Органiзацil на статутцi цiлi iншошrу
ti;iл,tл,коlt iншилr) ГРОhIftДСI:}tt-}ьл}, об'сдшаIIliIо, а в ра:зi llепрlлйня.гIя такого рirrlення]хF;,}хOвуIоТься вiдпоtli;tно дО законУ до держаВttоl,о абсl мiсцевоl,tl бкr/{же,гч, У разi
р**ргаrriзаЦii ОргаiriзацiТ Гi rlиl:irro, активИ l,a пircl.lBll перелаIотЬся прав0I{ас.гуIlнliкч. У раrзii;рlttiяя,гrя рill"lенl+я ltpo забороl{у гро]\{адського сlб'сltнання майнсl, ti()ul.ги та ittшi aKTrrBLl
ГРt,)}{а;]СЬКого об'сдна,нt,tя зii pil,tleHHяý.{ cyily сllрrl]\,IоIJYються до державrrого бю;1>Iсе1у,
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