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1. ЗАГ АЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Громадська орrанiшцi я <<УКРАi'НСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ С
ОЮЗ» 

(.1<1;11 ~ Up_r ·aнi · ~aL1. !я! с 1-ро~-1адl:ькою opraнiзauioo, яка об 'сднуе громадян на 

основ~ сп~лыюст1 1нтерсс1в с во·1'х членiв л.1я peaлiзauii' мети та завдань 

передбачених цим Статутом. 
' 

1.2. Повна назва Органiзацii. - «УКРАi"НСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ 

СОЮЗ». 

1 J . Скорочена назва - « У крlОС))_ 

1.4. Opraнi1auiя спюрена та дi r 

Укра'~'ни. Законом Укра·1·ни ··1 /ро 
у вiLIП()Вiдностi з КонституцiЕ:ю 

об \·:днання громадян ", 1ншими 

законодавчими актами
 та цим Статутом. 

_ 1.5. Орrанiзацiя створюЕ:ться i дi€ на засадах добровiльностi, 

р1вноправностi своi·х членiв, самоврядування, законностi, виборностi та 

пiдзвiтностi керiвних органiв. гласностi в роботi . 

1.6. Орrпнiзаuiя набунuс прав юри
лично·1· особи з моменту державноi· 

petcтpaцii' 3гiдно з чинним 3аконодавством, мае
 свою лечаткv, штампи i 

бланки з власною назвою. рахунки, в тому числi в iноземн-iй валютi в 

банкiвських установах, свою си
мволiку . Символiка Opraнiзauil рееструет

ься 

у встановленому зак
онодавством порядку

. 

! . 7. Статус 1 ·ромадська opгaнi3ai.tiя ·3 м1сuевим статусом. Дiяльнi
сть 

поши11юггhся на теритnр
iю мiста КиЕ'ва. 

1.8. Opraнi1auiя мае право вiд своr
о iменi укладати угоди (пра

вочини), 

набувати майнових та не
майнових прав, нести обов

'язки, бути птивачем та 

вiдповiдачем у судi, мати у власностi к
ошти та iнше J\ШЙно. вщкриват

и 

рахунпr в установах банкi
в у нацiональн i й та iноземнiй валютi. 

1.9. Юридична адреса Органiзац
й (м iсuе-знаходження): м. Киi'в, вул . 

~-fалишка Андрiя, буд. 21. кв. 8. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОР.ГАН
ТЗЛЦJJ 

2.1 . Головною метою Е' 'задоволення та захист проф
есiйних , творчих, 

в i кових та iнши х сп iльних i нт~ресiв своi·х члснiв та сприяння ·задоволенню
 

на) Кt)ВО-[)рактичних та навчалын,
х iнт<:рt'сiв сво'~".1< членiв. 

2.2. Основними завдш1ш1ми Орrанi1ацй с: 

2.2.1. Брати участь у дослiдженнi та
 у-загальненнi ттитань тeop ii' т~. практики 

юридичноi· дiяльностi працiвникiв
 нотарiату. адвокатури, судово1 си

стеми, 

прокуратури, iнших праuiвни
кi в юриспруде1шi ·1·; _ . . V 

2.2 .2. Органiзацiя та провепення наук
ово-практичних сем1~ар1 в, _конференщи, 

·./'t"иi в , кругл iв стол i в д;1я пранiвникiв юриспруденu1
1 , яю е •шенами 

Opraн i зau ii·; 
. 

2.2.3 . Сприяння членам Opгaнiзauii' у пiдготовц1, публiкацii' т~ 

розповсюдженнi науково-практичних, науково-теоретичних, навчальних _1_ 

· · ··· юридично1 

методичних матер1алш з ак
туальних питань теор11 !а практики . 

:~iн:11-,нос тi пр,щi11никi в нотt1рi
ату . а;-ток~п~тн. судаво , снстеми, прокурат)'рИ, 

iнu:и'✓- пр,11 1 i вникiн юриспруде ,шi·,·: 



2.2.4. Розробка узаrальнень, висновкiв, рекомендацiй . методичних ма_терiалiв 

науково-ттрактичного та науково-теоретичноrо характеру щодо дослщ
ження 

теоретичних та nрактичних питань i проблем дiяльностi працiвникiв 

юр и с пру дет-щ11; 

2.~.5 . Участь у пiдвишеннi квалiфiю.шi·1 юри1111чних працiвникiв всiх напрямiв 

.11ял ьнос:тi . в тому числi 11икл а~шчiв, н.1укових робiтникiв; 

.2 . .2.6. Консол iна11iя фахiв11iн у галу·зi права, якi с членами Органiзацi"i та/або 

на rромалських засадах з метою виявлення та поглибленоrо дослi
дження 

проблемних питань юридично'i дiя
льностi; 

:...2.7. Спрняння всебiчному ротвитку та вдосконаленню всiх галузей 

правових нz-1у к. 1anofiiraння очн11~нню правопорушень 
шляхом поrлибленого 

.1ослiджен ня а~пуальних теоретичних i ттрnl(тичних про
блем права, сттрияння 

вдосконаленню практично'i дiяльностi пра
uiвникiв юриспруденцiУ; 

2.2.8. Захист прав та 'Законних iнтересiв членiв Органiзацй; 

2.2.9. Участь у проведеннi наукових кадрiв юрид
ичноi професii". 

3. TTPARA ОРГЛНI3АЦIТ 

3.1. Орп111: ·ш11iя i\Шf' право: 

3.1 . 1. прсдставляти i ·шхищал1 сво·, законнi iнтерсси та законн i 

iнтереси сво"~"х членiв у державних орга
нах та в недержавних органiзацiях; 

3.1.2. одержувати вiд орrанiв дер)кавно·1· влали та органiв мiсцевоrо 

самовряду ван ня iнформа11iю. необхiдну для рсо..11 i за 11й свос'i мети i завдань; 

3.1.3 . вноси ·п1 вi ..:.i1 1 o вi ;111i 11ро1ю..нщ i ·~' ;ю орпн-1in державно·~· влапи та 

управл iння з пипшь дiя_;н,ностi Органiзаui1 ; 

3. 1 .4. на добровiльних 1асадах ·засновувати або встуттати в сп1лки 

(Органiзацii") тощо, в тому числi мiжнароднi, укладати угоди про 

спiвробiтництво i взаемодоттомоrу: 

3.] .5. пiдтримувати прямi мiжнароднi контакти з Органiзацiями 

rромадян iнших краУн, укладати вiдповiднi угоди та брати участь у 

мiжнародних заходах з питзнь дiяльностi Органi1ацii' , що не суперечать 

мiжнародним зобов'язанням Укра·1ни; 

3. 1 .6. розповсюджувати iнформа11iю i пропаrувати
 сво·1 iдei' та мету; 

3. l .7. 1асновуват11 засоби масово'i iнфop~,iaui'i; 

.., 1 Q ,,- . • 

-1 .. о. уJ<.пщшти оу.:1ь -яю п1хшо, 111 н11 1н1в1льно-правового характеру, 

набувати майновi та неl\•ШЙновi 11 рава, необхiлнi для здiйснення стату
тних 

завдань Органi:зацi ·~'; 

3 .1.9. одержувати на умовах оренди або тимча
сового безкоштовного 

користування будiвл i, обладнання, транспортнi 1асоби та iнше майно, що 

необх iдне для здiйснення статутних 3авJань Opraнiзaцi 'i" ; 

3 .1. 1 О. ·.щ i йснюв<.1ти необхiдну госгюдарську та iншу комерuiйну 

лiяльнiсть шляхом створення установ j органiзацiй зi ·статусом юридично·i 

особи, заснування пiдприсмств у порядку,
 встгновленому законодавством; 

3.1 .11 . вiдкривати рахунки у наuiональнiй та iноземнiй валютах в 

установах банкiв; 



3.1.12. ттублiкувати методичнi результати дi яльностi Opraнiзaцii. та 

проводити iнформаuiйно-роз'яснювальну роботу, щодо мети та цiлей 

.1iльностi Opraнiзauii"; 

3.1.13. проводити масовi заходи (збори, м iтинrи, демонстрацii. тощо); 

3 .1 . 14.брати участь в opraнiзauIJ та проведенн i змаrаннь1 турнiрiв 

iнших форм спортивних заходiв, лекторi ·,·в. круrлих столiв, семiнарiв, 

конференuiй. виставок, консультацi й 1·~ -~алученням представникiв 

rрочадськостi, орrан i в державно'~' влади та мiсцевоrо самоврядування, 

експертiв з рiзннх rалузей суспiльного життя, в т. ч. мiжнародних; 

3.1. 15. 6рати учисть у ·щ i йсненнi просвiтницькоi" та учбово-методичноУ 

.1iя..1.ьн i сть; 

3.1 .16. на добровiльних засадах засновувати або вступати з iншими 

rромадськими орп:11-1 iза11iями в спiлки , укладати мiж собою угоди про 

с пiвробiтнналю i юаЕ:модопомогу. 
3.1. 17. обмiнюватися iнформацiею, досвiдом . та спецiалiстами з 

орrанiзаuiями зарубiжних кра·iн; 

3. 1.18. мати власну еимволi ку, яка пiдляrаr державнiй peccтpauii. у 

порядку, визначеному законодавством Украi'ни, поnуляризув
ати свою назву 

та символi К\' : 
.; 

J .1.19. t.: 1 · ворюнли та рt::алпувати 
. . . 

pt'ЗI (OJ\,taH ITH 1 проекти, 

шнрова.1жувати програми; 

3.2. Органiзаuiя .може 

законодавству Укра·~'ни. 

мати JHШ J права, що не суперечать чинному 

4. ЧЛКНИ ОРГАНJ'ЗАЦII, IX ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 
.+ . 1. tJ. 1снсл:ю в Op1·a11i i,щi ·, с ; юGронi J 1 1,н11м. Вано r iндивiдуалъним та 

:\HY,t;e 6_уrи кол~ктивним. 

4.2. Членами Opraнiзaui'i' 1\южуть бути повнолiтнi громадяни Украi'ни та 

iноземних держав, якi пiдтримують мету i завдання Opraнiзaцi'i i визнають й 

Статут. 

4.3 . У дiяльностi органiзанi'i можуть брати участь колективнi члени

тру.:.ювi колективи пiдприt'мств , установ, органi:зацiй, якi пiдтримують 

статутнi мету та 1шщання Opraнi3ai1i'i. 

4,4. Колективнi члени реалi:зують сво·~' права та обов'Я3ки через своi·х 

представниюв. 

4.5. Прийом до членiв Opraнi:зaui'i здiйснюпься Правлiнням Opгaнiзauii" 

н а пiдставi заяRи. Прийом Ю)лектинних членiв -злiйснюr.ться на пiдставi за
яви 

тз рiшсння трул.ового копе кт иву пiл.приР,1ст.ва, установи, opraнiзaui"i. Заява 

про вступ рuялядасться Правлiнням, яке прнймаr. рiшення у вiдповiдностi 
з 

порядком, визначеним у Положеннi про LJл енство в Opraнi3aцi'i. 

4.6. Права члена Органi3ацii": 

- обирати j бути обраними до керiвних орrанiв Opraнiзaцi'i, брати участь У 

всi, ·3аход::~х. що проводяться Opгaнiзarrif·ю; · 

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

рi шенням уповноважених органiв Орrанiзацi ·1; 



- вi_1ьно критикувати будь-який орган Ор1~анiзацi '~'. подавати заперечення i 

скарги на прийнятi ними рiшення до Правлiння та вима
rати розгляду скарr на 

За.гал.ьних Зборах Органiзацi'i ; 

- звертатися до органiв Органiзацi'i з запитами та пропо
зицiями з питань, 

пов'язаних з дiяльнiстю Opraн i 1aui'i. одержувати вiдповiдi; 

- звертатися до курiних орrанiв Opraнiзaцii' за допомогою у захистi сво·iх прав 

тз JЗ!(онних iнтересiв: 

4.7. Члени Орrа1--1i·1аui'~' ·юбов ' я:занi: 

- дотримуватись положень Статуту Органiзацй; 

- внконувати рiшення керiвних ор ганiв Opraнi ·зaui 'i': 

- сво,часнn сп.1с1чувап1 вступ11 i та ч .;1е11ськ i внески .в розмiрах та строки, що 

встановлюються Правлiнням Opraнi1a11i·t' ; 

- сприяти ·здiйсненню 33\ШШ·JЬ Opraнiзaui'i; 

- брати участь у 3аходах, шо проводяться Органi-зацiЕ'ю . 

4.8. Членство в Opraнiзaцii" припиняrться у випалках: 

- виходу iз Органiзацi'i за власним бажанням; 

- вию,юч~ння iз Opraнiзaцi'i'. 

4.9. Члена Opгaнiзaui'i може бути виклюl1ено з Органi·заuй 1а рiшенням 

Правлiння у зв'язку iз порушенням вимог uьoro Статуту аб
о якщо дiяльнiстъ 

члена Opraнiзaui'i суперечить метi та завданням Opгaнiзaui
'i, або якщо член 

в-тратив зв'язок i з Орrанi ·запiсю без поважннх причин чи за систематичну 

нес:1,1ату чпснських внесюн. 

5. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ОРГАНIЗАЦIJ 

5.1. Органами улравлiння Opraнiзauieю с Загальнi Збори Opraнi:зaui'i, 

Правлi ння, Голова Органiзацi'~', Контрольно-ревiзi йна комiс iя. ~ 

5.2. Загальнi Збори Органiзацi·~' Е' вищим органом Opraнiзaui'i, який вправi .},\ 

приймати рiшення з ~удь-яки_х п~~:ань П дiяльностi, в тому числi скасовувати,j;.~ 

р1ш~ння шших uрганш Uргаш·заш1. 
("". 

5.Э . В Загальних Зборах Орrан i зацi·1· беруть участь й Члени. Кожний Чле_н · 

Органiзацii' маr один голос. Загальнi Збори вважаються i1овноважними, якщо 

на них присутнi не менше ттоловини Членiв Opraнiзaцi'i. 

5.4. Позачерговi Загальнi Збори скликаються при наявностi обст
авин, що 

1ачiпають суттсвi iнтереси Opraнi ·~aпi'i' Правлiнням чи Головою Opraнi3aцi1·, а 

та~..:ож в iн ших випадках , перслбачених .1эннм Статутом та зак()нодавством 

\-' кр,йни. 

5.5. Не менш як одна десята частина членiв Органiзацi'i маЕ: право i
нiцiювати 

перед Правлiнняl\.-1 склнкання позачергових Заrальних Зборiв Органiзаuй. 

Якщо вимога членiв Opraнi·чщi'i' про скликания Заrальних Зборiв не 

Rl !l\'( 1 t i ,1 !1~i . 11i 1 1 .: 1е,111 1\1,1 1с.п, 1 1р ~1во сач i ск.'l 11кал11агалf,н i Зfiори. 

) .6. До виключно·i KOJ\.IПeт~нui ·,· Зэгальних ЗGорiв Органiзацi'i належить 

в11р1шення наступних питань: 

5.6.1 . Визначення основних напрямкiв дiяльностi Opгaнiзauii·, затвердженн я П 

планiв та зв1пв про Ух виконання. 



5.6.2. Затвердження Статуту Органiзаui·1, внесення :зм1н та доттовнень до 

ИЬ()f(). 

5.63. Затвердження -зра:зкiв печатки, 1.11тампiв, емблеми , та iнших зразкiв 

ре!..--вiзитiв Органiзацi"i . 

5.6.4. Прийняття рiшення про реорганiзацiю, а також рiшення про 

п:рпmmення дiяльностi Органiзацi"i. 

5.6.5. Призначення лiквiдаuiйноУ ком1с11, затвердження лiквiдацiйного 

u~L:ЭH I.: \ . 

5.6.6. Обрш-шя Лравлiння Органi1,щi·1 та вiдк;1икання Правлiння, або окр
емих 

ч..1енiв Правлiння. 

5.6.7. Обрання та вiдкликання Голови Органiзацй. 

5.6.8. реалiзацii" права власностi на майна та кошти та здiйснення контролю 

за 1х реалiзаuiсю. 

5.o.t)_ <Juранн>1 та вiдк:1икання Контролы10-ревi ·{iйно·1 кoмici"i. 

5. 7. Рiшення Заrальних Зборi в Орган i3анi·1 вважаються прийнятими, якщо за 

и.их проголосуваjю не мен.ш як двi третини Ltленiв Органiз
анi "~' присутнiх на 

Загальних Зборiв Органiзацi·1. 3 питань, передбачених п. 5.6.2 (внесения змiн 

до статуту), п.5.6.4 (прийняття рiшення про реорrанiзацiю та лiквiдацiю
) 

рiшення Загальних Зборiв Opгaнiзaui'i' вважапься прийня
тим, якщо за нього 

прС\rолосувало не менш я1< три четверти х вiд кiл ькостi чле
нiв , □рисутнiх на 

Зага..1ьн1-1х Зборах Opraнi1aцi·1 . Також тr1,ома четRертимн голосiв вiд кiлькостi 

членiв. присутнiх на Загальних Зборах Opraнi1aui·1, приймаються рiшtння 

щодо вiдчуження майна opraнi ·зaui·i" на суму, що становить п'ятдесят i бiльше 

вiдсоткiв майна Opгaнiзaui·i. 

~ -~- ]J1 ·а.:1 hH; · зб(ч~11 пrи !fмают 1, " Pi 1 L1с11ш1" . Рiшення. прийнятi Загальними 

Збора:vш ··~ дотриманням вимоr данс)ГО Статуту. внутрiшнi х документiв та 

·$аконодавства Укр"-йни , обов'Я'3ковi лш1 всiх iнших органiв управлi1, ня 

Органiзац i 'i та Членiв Opraнi·jaцi"t". 

5.9. Головуе на засiданнях Загальних Зборiв Opraнi3aцii' особа з числа Членiв, 

обрана Загальними Зборами Головою Загальних Зборiв . Хiд Загальних Зборiв 

протоко.1юЕ:ться. Протоколи засiдань Зш ·альних Зборiв ведуться секретарем 

Загальних Зборiв, пiдписуються Головою i секретарем Запшьних Зборiв. 

5.1 О. Правлiння Органiзацii: Е: керiвним органом Органiзанii' на перiод мiж 

Загальнимн Зборами Органiзацii·. Правлiння викону( 
функцii" 3 уттравлiння 

поточною, органiзацiйною дiяльнiстю Opгaнiзaui'i. 

5. 1 J. Пр<1Rлi ння пi;лвiтне Загальним Зборс1м Opraнi ·зaai·1 i орrанiзову( 

викониння ·ix рiшень. 1 ! ра вJii ння дir вiд iменi Opraнiзauii. в межах, 

пере.1Gачених да ним Статутом. внутр ~ шн 1ми документами та чинним 

законодавством . 

5.12. Головою Правлiння Е: Голова Органi:зацi'i. 

5.13. Структура Правлiння , його склад. терм1н ттовноважень та 

:1 ·1. \1 i1-1il'трс1т1шнi фун кu;·1· кожного 11(ч·о Ч jJ1~ н а ·~атверд:жуються Загальними 

3бора~и Органi зацii'. Члени Пра в.пiн ня ( пiдзвiтними Заrальним Зборам 

Орган i зацii' i несуть вiдповiдальн iсть перед ними -за дiяльн iсл) Opгaнiзaui·i та 

належне виконання сво·1'х посадових обов'язкiв . 



5_ 14_ .1u компетенцi·1 Правл iння вiдноситьс я: 

5_14_ 1 _ Opraнiзauiя виконання рiшень Зап1льних Зборiв Органiзацii". 

5_142_ Скликання Загальних Зборiв Opгaнi:зaui"i та ф
ормування i'x порядку 

.хmюго, пiдrотовка матерiалiв з шпань порядк
у денного, попереднiй розгляд 

всi..х шпань, шо належать до компетенLLi"i Заrальних Зборiв та пiдготовка 

проеt...тiв рiшень з uих питань до Заrальни
х Зборiв . 

5_143_ Пiдготовка та nодання рекомендацiй Загальним Зборам щодо 

визначення основних наттрямкiв дiял
ьностi Opraнiзaцii. затвердження ттланiв i 

з:вi:tiв про 'ix виконання, iнших nропозиuiй з питань дiяльностi Органiзацii
'. 

S_ 14-4_ Затвердження ттоточних планiв дiяльностi Органiзацi i' та заходiв, 

H~~xi_l !Ш:\ .1.lЯ ·,·х IЗ11К:011 3 1НI Я; 

5_! 4-5 . Управл iння, ·Jахист та ро:торядже-ння майном Органiзапi'~' вiдповiдно 

.:i:o цього статуту та чинного -законодавс
тва Укра·1ни. 

5_14_6_ Затвердження штатного розпису Opraнiзaui'i, п
ремiювання праuiвникiв 

Opгaнiзauii' . 
.5.14_7_ Вирiшення iншнх п нтс1нь , кpiJ\-1 тих, що вiдносяться до виключноУ 

r..:o-..ш'L'l t?HI1 i'i' Зш ·а;1Lн1-1х JGopiн Органiлщi·,·. 

5_ l 5. l о,1овуf· на засiданнях Правлiш1я Голова Opraнi-зa11i'
i. 

5_16_ Yci питания, що входять у компетенuiю Правлiння, вирiшуються 

колегiально на засiданнях Правлiння. Правлiння проводить L1eproвi · i 

позачерrовi засiдання. Черrовi засiдання 
скликаютъся Головою Opraнiзaцii'. 

Прп час мiсце, та порялок денний збор i в члени Правлiння повiдомляються 

заз.1а:1е г iд 1, . I J сначергов i зас iдання СКj1икаються :за iнiui ативою третини 

ч.1ен i s Правлiння . 

5. 17. Кож~н ч.1ен ПравJ1iння може в11стутт1 ·з iнiuiативою про прийняття 

рiшень iз будь-яких питань, шо входять
 комт~тенuй Правлiння . 

5. i 8. Рiшення Правлiння вважапься прийнятим, якщо за нього 

•1r()Гt1.l {.)C\'B,1ЛO 6iльшiсп, i1 С1'ЛЯЛУ Пp(lHГ!iHflЯ . 

5. 19. Го.1ова Opraнi3,щ i 'i' ·щiйt:нюс о п ерати вн~ у правлiння сп
равами. майном 

та коштами Opraн i зau.i'i' в межах , встановлс1-1их даним Статутом, Загальними 

Збора."1и Органi-зацiУ та Правлiнням i в межах свос'i компетешш i 

повноважень забезпечус виконання 'ix рiшенъ. 

5_20. Голова Opгaнi3auii' обирасться та вiдкликапься Загальними Зборами 

Ор,амi ззцi ·1 i е ттiдзвiтним Зага..~ьним Зборам Opraнiзaцi'i та Правлiнню 

Opraнiзaui'i. Голова Opraн iзaцi"i вправi вносити на розгляд За~ ·альних 3борiв 

Opiaнiзaui ·1· та Правлiння Op1'aн i :шui·,· пропозицi·1 з будь-якого аспекту 

-1.iяльностi OpгaнiзauiOJ'. 

5.2 1. Голова Органiзаui·1· : 

5-~ i . ! . Дiс вiд iменi Opraн iзaнi'i б~ -~ довi ре н <,ст i та представляе Органiзацiю У 

·,i с1 0--: , нt-:ах -~ i н шнми особш-.. 111. 

5.:! 1 .::?. 811дае накази, рО'Зпоряджсння, i нш i внутрiшнi нормативн i акти та 

_rюк-.,.- менти Органi·шцi'i. 

5.21.3. Органiзовуе документообi r, дiловодство, ведения бухгалтерського 

об.1iку та звiтностi OpraнiзaI.li ·1 . 

·l',f 1 

;(1I't 
1 



5~1.4. Злiйсню€ прийняття
, переведення на 

iншу роботу, вiдс
торонення вiд 

aei rn звiльнення пранiвникiв Opraнiзaпii", застосовуЕ' до них заходи 

дс:\.•'"i~ш1>1 т~1 стягненн~. ·{атвсрдЖ)Т посадов~ обов'язки праuiвникiв 

~ззui"i. 

S..21 ~- Встановлюе форми, систе.ми та розмiр
и оплати пpaui та п

ремiювання 

прзцiвникiв Органiзацii" в межах кошторису витрат на утримання 

ад..,нюстрати
вного персона

лу . 

:5.~ 1.6. Вистуттас розпорядником коштiв та майна _Орrанiзацii.,в межах 

внзначеним uим Статутом, укладае та пiдписуе вiд iменi ОрганiзаujУ 

il"\x--i10.1apcькi та iншi договори, контракти, видаЕ.· довiреностi на право 

вu..ннення дiй та пре
дставниuтва вiд iме

нi Органiзацii'. 

5~ 1. 7. Органiзовус пiдrотов
ку засiдання Правл

iння . 

5-~ 1 .8. ВирiшуЕ" iншi питанн
я дiяльностi Opгaнiзauii' вiдповiдн

о до мети i 

ОС:i<'Вннх ·1авлань й дi
яльностi. вiднесенi до 

його комлетенui'~' внут
рiшнiми 

.:юh:,-~rентами Opraнiзaui
'i' та даним Статутом,

 ттрийма€ з uих питань
 будь-якi 

iншi рiшення або в
иконуr будь-якi itiш

i дi 'i' крiм тих, шо вiдн
осяться до .,~ 

ко\mетенuiУ iнших
 органiв уттравлiнн

я Opraнiзaцi 'i', Правлiння та Заr
альних . ., .,. 

Зборiв Органiзацй
. 

r!C1 

5.2~. Р1тюrядчi та r<онтр
Р.'ною1 1i функцi"r" в Opгaнi ·iaцi·r· ·шiйснfОf' Контrольно-ревiзiй

на ]\1• 
.JIO. 
~·~ :(2 

5.~2.1. Стру~~ i°ур1 Контрольно-ревiзiй
ноi· ком1с11 , 11 ,.:1-:ла1. тep!1.•li Pf?9 

11 ,>н новаж.:-1-1 1" та затвср,:~жуюты:.н Jэr ·a.: 1h1 i H\1 11 ]Г>ораi\-Нf Opraнi3aцji'. 

5.22.2. Членами Контрольн
о-ревiзiйноi· кoмici

i' не можуть бути:
 

• члени правшння; 

• .чзтерiалы-ю Giд11онjда
11 f>!i i особи. 

!{ t)1 1 трол ;) но-1х· нi -~ i Ji I i t >·1· 1,t )fl-1 ic i·i": 

• здiikнюс контроль 1:1 дiят,11iстю Лравл
iння щодо викон

ання 

рiшень Загальних 
зборiв Opгaнiзauii';

 

• заслуховуЕ: звiти П
равлiння; 

• виконус iнwi завда
ння делеrованi Заг

альними зборами. 

5 . .2: . ..i . 'Засiдання наrJfядово·~" Контрольно-ревi:зiйн
оi· кoмicii' скликаЕ: 11 

Голова по мipi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк. 

Контрольно-ревi:зiйн о·,· комiсi',· правомоч
на приймати рiше

ння, якщо на 

засiданнi присутнi 
не менш 2/3 Тi членiв. 

Рiшення Контрольно-ревiзiйноi'
 ком1с11 приймаються простою 

б!льшiстю rолосiв присутнiх i оформляються протоколом, якай 

шдп11супься Голово
ю Контрольно-ревiзiй

ноi' кoмicii'. 

6. МIЖНАРОДНА СПI
ВПРАЦЯ 

6. 1. ~~raнiзauiя _У вiдповiднос
тi з своi'ми статутними за

вданнями, мае право 

на зт,нснення м1жнар
одних зв'язкiв та дiяльностi у 

порядку, передбачен
омv 

uим lтатутом, чинним
 Jаконодавспюм Укра·

t'ш1 
" 



/ .::,...:::_ \,t 1жнаро.1на дiял ьнiсть органi ·~,щi·,· зд~иснюсться шляхом участr у 

1ПХВарО.1н·их проектах, роботi мiжнародних орrанiзацiй, а також iнших 

~:vax. шо не суперечать законодавству 
У краi'ни, нормам i принципам 

ХDi:Наролного права. 

6.3. При з.1 i 11сненнi мiжнародноi' дiяльностi Ор
ганiзаuiя користуеться повним 

~~ro:\f прав i обов'язкiв юридичноi· осо
би. 

6.3. Органi зан i я: 

орrанiзовуе обмiн делеrаuiями, орrанiзовуЕ: за участю iноземних 

оартнерiв турнiри, змагання, кон
ференuй, виставки, ярмарки, вiд

ряджае сво1х 

пре.::tставникiв (членiв Opraнiзauii') для участi у вiдгювiдних заходах за 

)lе'Ж1ЧН У кра·iни; 

проводить спiльно з iноземними орrанiзаuiями дослiдження У 

Бiшовi.1ностi з напрямками св
ое"~" дiяльностi, публiкуе i'x результати; 

реалiзовуЕ· iншi сr1iльнi лро1·рамн 1а проекти за участю iноземних 

партнерiв та м1жнаролних органiзацiй, що не суперечить чинному 

законодавству У кра·iни. 

6 . .1 . Орг~111i ·зоиiя мае 11ра1ю шпра 1 1ати кошп1 на надання мiжнародноi· 

.1оnv~юп1. локритгя лредставниuьких внтрат (прийняття i вiдправку¾ 

.1е.1еrаши, витрати на пере
кладачiв, оплату рахункiв 

тощо), вiдправляти у 1-:1· 

• • 

• • • ...,. • • • J; 

оплачуван1 в1дрядже
ння за кордон як свшх 

лостшних прашвнию
в, так IJ1J~ 

залучених спеu iалiстiв як ттредставникiв opraнiзaui
i. для участi в освiтнiх тali:? 

спортивних заходах, участi у конференцiях тошо з врахуванням вимог:~jl 

чинного законодавс
твн . 

,., · -<-

-~ 

7. КОШТИ ТА МАЙ НО ОРГ AHIЗ
AЦII. 

7.1 . Органiзацiя може мати у власнос
тi кошти та iнше майна, нео

бхiдне для 

здiйснення ii" статутноi· дiяльностi
. 

7.~ Органiзацiя набувас пряRа власно
стi на 1,·ошти п1 iншс 1\ШЙно, передане Уй 

•1: 1снJм~1 Opгa11i3aui1· або дср:жавою, набуте вiд вступних та членських 

внескiв. гюжертвуване громадянами. 1· 1iдприЕ·мствами, установами та 

органiзаuiями (спонсорами)
. а та кож на май но, придб

ане за рахунок власних 

коштiв. Кошти та iнше май
на Органi:зацi·,, не можуть ттерерозттодiля

тись мiж 

"ii членами i використовуються для виконання
 статутних завдань вiдповi

дно 

до закону та статуту Opraн
iзaui"i". 

7.3. Майна Opraнiзaui.,- складаfться :3 коштiв або майна, якi надходять 

безоплатно або у виrлядi безповоротно·i фiнансовоi· допомоrи чи 

добровiльних пожертвувань, 
в тому числi внескiв членiв ·О

рrанiзацii'. 

7.4. Доходи або майно Opraнiзauii' н
е пiдлягають розподiлу мiж 'ii ч

ленами, 

посадовими особами та не
 можуть використовуватис

я для виrоди будь

якоrо окремоrо члена Органi ,з,щiУ. Ti" посадових осiб ( крiм оплати 1·х пpaui 

та вiдрахувань на соцiальнi 1п
холи ). 

7 .5. Oprш, iзauiя маf' право мanJ спонсорiв , якi можуть робити добровiльнi 

rтожертвування на користь 
Op:0aнiзaui·1· в rрошовiй або iнш

i й формi. 



( 

7.6. Органi1апiя несе вiдповiдальнiсть за своi"ми зобов'язаннями усiм 

належн и м 'iй на правi вш.1оrостi майном. Члени Органiзацii" не несуть 

13 i дiIOH i Jlc:IЛЫ-IOCTi .за ·юбu 1i 'юaJJ1LЯNIJ,j (Jpпн1 i '3at1i'1' . 

7.7. Орrанiзацiя зобов·язана вести оперюивний та бухrалтерський облjк, 

статистичну звiтнiсть, '3арееструватись в органах державно'~' податково'i 
iнспекцii" та вносити до бюджету податки i платежi у порядку i розмiрах, 

передбачених законодавством . 

7.8. Державний контроль ·за дiяльнiстю Opгaнi1aui't' здiйснюпься державними 

органами у порядку, ш:редбаченому законодавством Укра1ни. 

8. ПОРЯДОК ОБЛТКУ ТА ЗBITHOCTI. 
8.1. Органiзацiя облiковуЕ: на окремих банкiвських рахунках кошти 

необхiднi для статутно·, дi яльностi, як в нацiональнiй, так i в iноземнiй 
RRлюта'<. Порялсж вiдкrиття т!J велення банкiвських рахункiв 
r1етановлюггься На11i она,11.,ним бс1нкоrv1 Укр"~'t'ни . ... 

8.2. Орп:11,i ·за t1i я та створе 1 ri нею пiш1рнсмстnа, установи та орrаюзац11 

ведуть первинний ( оперативний) та бухгалтерський облiк, складають 

статистичну звiтнiсть, а також реrструються в органах державноi· 
податково·1 iнcпeкui'i' та вносять до бюджету платежi в порядку i 

ртм iрJл BIП!la'lCJH I X ЧII I IJll1'vl ·зэ коно;[i.1ВСТ130М. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТАДОПОВНЕНЬДО СТАТУТУ 
9.1. Змiни та доповнення до цього Статуту затверджуються рiшенням 

Загальних Зборiв Органiзацil. Змiни, шо вносилися в статутнi документи, 

пiдляг3ють обон'ю1швiй peecтpaui ·,· . 

9.2. Порядок внесения змiн i доповнень до статуту визначаrться Статутом та 

чинним '3Ш(()Н0Щ1 ВСТВОМ Украi'ни . 

10. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНIЗАЦII 
] 0.1. Припинення дiяльностi Орrанiзацi ·, може бути проведено шляхом 11 

peopгaнj ·1a11i'i' або лiквiдauii'. 

10.2. Рсорга нi ·~ш1iя Op1 ·;:1нi зa11i'r' 1.'.tiйс f rюпься за рiшенням Загальних Зборiв, 

якщо за це rrроrолосувало не менш 3/4 ч :1енiв. присутн iх на Загальних Зборах 

Opraн iзau i'i' . Порядок тз 1 11x1 в0R i насmдки реорп1нiзанi·1 ви1начаf.-тьс:я 

вщповщно до чинного законодавс:тва . 

10.3. Лiкв iдацi я Орrан i зацi ·, здiйснюпься за рiшенням Заrальних Зборiв 

Opгaн i ·шui'i' або за рiшенням суду у випадках i в порядку, передбачених 

ч ин ним 3аконодавством . 

1 ?.4. У разi л i квiдацi·1· Opraнiзaui 'i i"J' активи не можуть перерозподiлятись 

м1ж LJЛенами Органiзацii' i використовуються на виконання статутних завдань 

або на благодiйнi цiлi , тювиннi бути переданi iншiй неприбутковiй органiзацi'i 

вiдповiшюго виду або ·3арахован i до доходу бюджету . 
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