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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГ АНIЗАЦIЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦIАЛЬНА €ДНIСТЬ» (далi 
за текстом - Громадська органiзацiя , Органiзацiя) - це добровiльна, незалежна, 
неприбуткова громадська органiзацiя осiб з iнвалiднiстю, створена на основi едностi 
спiльних iнтересiв з метою забезпечення рiвних прав i можливостей осiб з iнвалiднiстю та i'x 
соцiального захисту , виявлення, усунення перепои i бар'ерiв, що перешкоджають 
забезпеченню прав i задоволенню потреб таких осiб, у тому числi стосовно доступу 'ix 
нарiвнi з iншими громадянами до об'ектiв фiзичного оточення, транспорту, iнформацii' та 
зв' язку, а також з урахуванням iндивiдуальних можливостей, здiбностей та iнтересiв - до 
освiти, працi, культури, фiзично'i культури i спорту, надання соцiальних послуг, залучення 
осiб з iнвалiднiстю до суспiльноi' дiяльностi, здiйснення громадського контролю за 
дотриманням прав осiб з iнвалiднiстю , представництва 'ixнix iнтересiв та усунення будь-яких 
проявiв дискримiнацi'i стосовно осiб з iнвалiднiстю ; створення iнклюзивного простору для 
осiб з iнвалiднiстю, тобто надання особам з iнвалiднiстю можливостi вести незалежний 
спосiб життя й усебiчно брати участь у всiх аспектах життя. 
1.2. Органiзацiя у сво'iй дiяльностi керуеться положениями Конституцii' Украi'ни, Загальноi' 
декларацi'i прав людини , Конвенцi'i про права осiб з iнвалiднiстю (Конвенцiя); Законiв 
Укра·iни «Про громадськi об 'сднання», «Про державну ресстрацiю юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань», «Про основи соцiально'i 
захищеностi осiб з iнвалiднiстю в Украi'нi», «Про засади запобiгання та протидi'i 
дискримiнацi'i в Укра'iнi», iншого чинного законодавства Украi'ни, мiжнародного 
законодавства i даного Статуту. 
1.3. Найменування Органiзацi'i: 
повне - ГРОМАДСЬКА ОРГ АНIЗАЦIЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦIАЛЬНА €ДНIСТЬ» 
скорочене - ГО «СОЦIАЛЬНА €ДНIСТЬ» 
Найменування Органiзацi'i англiйською мовою: -
повне - PUBLIC MOVEMENT «SOCIAL UNIТY» 
скорочене - «SOCIAL UNIТY» 
Найменування Органiзацi'i росiйською мовою: 
повне - «ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО» 
скорочене - «СОЦИАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО». 
1.4. Дiяльнiсть Органiзацi'i розповсюджусться на всю територiю Укра'iни. 
1.5. Органiзацiя може спiвпрацювати з iншими громадськими органiзацiями, державними 
органами та органiзацiями як в Украi'нi, так i за i"i межами, якi сприяють виконанню мети i 
завдань Органiзацii'. 

1.6. Органiзацiя с юридичною особою з моменту державноi' реестрацii', може мати 
самостiйний баланс, поточний та iншi, в тому числi валютнi рахунки в банках, печатку, 
штампи, бланки зi сво'iм найменуванням, емблему та iншi реквiзити, затвердженi вiдповiдно 
до Статуту, та зареестрованi в установлен ому законом порядку. Строк дiяльностi 
Органiзацii' е необмеженим. 

1.7. Органiзацiя може користуватися власною символiкою, затвердженою Загальними 
зборами або Головою Органiзацi'i, та заресстрованою у встановленому законом порядку. 
1.8. Органiзацiя виступас учасником цивiльно-правових вiдносин для захисту прав та 
законних iнтересiв сво'iх членiв вiдповiдно до дiючого законодавства Украi'ни . 
1. 9. Органiзацiя мае право вiд свого iменi набувати майновi та особистi немайновi права, 
нести обов'язки, бути позивачем та вiдповiдачем у судi, третейському судi. 
1.1 О . Органiзацiя мае право здiйснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, 
необхiдну пiдприемницьку дiяльнiсть, направлену на виконання статутних цiлей Органiзацii' 
безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осiб 
(товариств, пiдприсмств), якщо така дiяльнiсть вiдповiдае метi (цiлям) Органiзацii' та сприяе 
'ii досягненню. 

1.11 . Органiзацiя може засновувати або на добровiльних засадах вступати у спiлки 
(acoцiaцii'), пiдтримувати мiжнароднi контакти i зв'язки, укладати угоди без мети отримання 
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прибутку щодо спiвробiтництва та взаемодопомоrи , а також брати участь у здiйсненнi 
заходiв, що не суперечать мiжнародним зобов'язанням Укра'iни. 
1.12. Орrанiзацiя мае право розповсюджувати iнформацiю для досяrнення своi'х статутних 
цiлей. 

1.13. У своi'й дiяльностi Органiзацiя може спiвпрацювати з державними органами, 
профспiлковими, rромадськими, благодiйними та iншими установами та органiзацiями, у 
тому числi з мiжнародними, а також з iншими юридичними та фiзичними особами. 
1.14. Для встановлення контактiв з iншими громадськими об' еднаннями, Органiзацiя в 
установленому порядку мае право вiдряджати за межi Украi'ни i приймати у себе членiв 
iнших органiзацiй для вирiшення задач, пов'язаних з дiяльнiстю Органiзацii'. 

2. МЕТ А, ЦIЛI ТА НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI 
2.1. Метою дiяльностi Opraнiзaцi'i е: забезпечення рiвних прав i можливостей осiб з 
iнвалiднiстю та 'ix соцiальноrо захисту, виявлення , усунення перепои i бар'ерiв, що 
перешкоджають забезпеченню прав i задоволенню потреб таких осiб, у тому числi стосовно 
доступу 'ix нарiвнi з iншими rромадянами до об'ектiв фiзичного оточення, транспорту, 
iнформацi'i та зв'язку, а також з урахуванням iндивiдуальних можливостей, здiбностей та 
iнтересiв - до освiти, працi, культури, фiзично'i культури i спорту, падания соцiальних 
послуr, залучення осiб з iнвалiднiстю до суспiльно'i дiяльностi, здiйснення громадського 
контролю за дотриманням прав осiб з iнвалiднiстю , представництва i'xнix iнтересiв та 
усунення будь-яких проявiв дискримiнацi'i стосовно осiб з iнвалiднiстю; а також створення 
iнклюзивноrо простору для осiб з iнвалiднiстю , тобто падания особам з iнвалiднiстю 
можливостi вести незалежний спосiб життя й усебiчно брати участь у всiх аспектах життя. 
2.2 . Органiзацiя дiе у вiдповiдностi до шляхiв, визначених, у тому числi, Державною 
цiльовою програмою "Нацiональний план дiй з реалiзацii' Конвенцii' про права осiб з 
iнвалiднiстю" на перiод до 2020 року та, сподiваючись на залучення державою 
представниюв громадськостi до участi в реалiзацii' прав i задоволеннi потреб осiб з 
iнвалiднiстю, полiпшеннi умов Ух життедiяльностi, а також забезпечення розвитку 
мiжнародного спiвробiтництва у сферi реалiзацi'i прав i задоволення потреб осiб з 
iнвалiднiстю, плануе скерувати своi' зусилля, у тому числi, на забезпечення доступу осiб з 
iнвалiднiстю до державних послуг, правосуддя, об'ектiв громадського та цивiльного 
призначення, благоустрою, транспортно'i iнфраструктури, дорожнього сервiсу, транспорту, 
iнформацi'i та зв'язку, а також з урахуванням 'ix iндивiдуальних можливостей, здiбностей та 
iнтересiв - до освiти, працi , культури, туризму, фiзично'i культури i спорту. 
2.3. Принципами дiяльностi Органiзацi'i е: 

2.3.1. повага до притаманного людинi достоi'нства, П особистоi' самостiйностi, зокрема свободи 
робити власний вибiр, i незалежностi; 
2.3 .2. недискримiнацiя; 
2.3.3. повне й ефективне залучення та включения до суспiльства; 
2.3.4. повага до особливостей осiб з iнвалiднiстю i прийняття i'x як компонента людськоУ 
рiзноманiтностi й частини людства; 

2.3 .5. рiвнiсть можливостей; 
2.3.6. доступнiсть; 
2.3 .7. рiвнiсть чоловiкiв i жiнок; 
2.3 .8. повага до здiбностей дiтей з iнвалiднiстю, що розвиваються, i повага до права дiтей з 
iнвалiднiстю зберiгати свою iндивiдуальнiсть. 
2.4. Органiзацiя визнае, що: 
2.4.1. Гiднiсть й цiннiсть, притаманнi всiм членам людськоi' ciм'i', i рiвнi та невiд'емнi i'xнi права 
визнаються за основу свободи, справедливостi й загального миру; 
2.4.2. Вiдповiдно до проголошених Орrанiзацiею Об'еднаних Нацiй й закрiплених в Заrальнiй 
декларацi'i прав людини та в Мiжнародних пактах про права людини принципiв, кожна людина 
мае всi передбаченi в них права й свободи без будь-якоrо розрiзнення; 
2.4.3. Враховуючи заrальнiсть, неподiльнiсть, взаемозалежнiсть i взаемопов'язанiсть ycix прав 
людини й основоположних свобод, суспiльство мае гарантувати особам з iнвалiднiстю повне 
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користування ними без дискримiнацi1; 
2.4.4. Наголошення на важливостi актуалiзацi1 проблем iнвалiдностi е складовою вiдповiдних 
стратегiй сталоrо розвитку сучасноrо суспiльства; 
2.4.5. Для осiб з iнвалiднiстю важливою е: 'iхня особиста самостiйнiсть i незалежнiсть, зокрема 
свобода робити власний вибiр; 
2.4.6. Дискримiнацiя стосовно будь-яко'i особи за ознакою iнвалiдностi е ущемлениям 
досто'iнства й цiнностi , притаманних людськiй особистостi i е неприпустимою; 
2.4.7. Доступнiсть фiзичного, соцiального, економiчного та культурного оточення, охорони 
прав, здоров'я та освiти, а також iнформацiУ та зв'язку, е вкрай важливою для осiб з 
iнвалiднiстю, оскiльки вона дае змогу особам з iнвалiднiстю повною мiрою користуватися всiма 
правами людини й основоположними свободами. 

2.5. Для досяrнення обрано'i мети Органiзацiя здiйснюе: дiяльнiсть, в тому числi, але не 
вичерпно, за наступними напрямами : 
2.5.1. Використання всiх доступних законодавчих , адмiнiстративних та iнших заходiв для 
реалiзацi'i та захисту прав людей з iнвалiднiстю, що визнаються в Конвенцi'i; 
2.5.2. Проведения або заохочування дослiдно'i та конструкторсько'i розробки, а також сприяння 
наявностi й використанню нових технолопи, зокрема iнформацiйно-комунiкацiйних 
технолоriй , засобiв, що полеrшують мобiльнiсть, обладнання та допомiжних технологiй, якi 
пiдходять для осiб з iнвалiднiстю, придiляючи першочергову увагу недорогим технологiям; 
2.5.3. Проведения або заохочення дослiдно'i та конструкторсько'i розробки новiтнiх, сучасних 
технолоriй , товарiв, послуr, устаткування та об'ектiв унiверсальноrо дизайну, пристосування 
яких до конкретних потреб особи з iнвалiднiстю вимаrало б якомога меншо'i адаптацi'i й 
мiнiмальних витрат, сприяння наявностi й використанню Ух, а також просування iде1 
унiверсальноrо дизайну пiд час вироблення стандартiв i керiвних орiентирiв; 
2.5.4. Надання особам з iнвалiднiстю доступно'i iнформацii' про засоби, що полегшують 
мобiльнiсть, обладнання та допомiжнi технолоrii', зокрема новi технологi'i, а також iншi форми 
допомоrи , допомiжнi послуrи та об'скти ; 

2.5.5 . Здiйснення rромадськоrо контролю, щодо виконання державою зобов'язань щодо 
заборони будь-яко'i дискримiнацi'i за ознакою iнвалiдностi й гарантування особам з iнвалiднiстю 
рiвного та ефективного правового захисту вiд дискримiнацi'i на будь-якому rрунтi; 
2.5.6. Здiйснення громадського контролю за забезпеченням державою особам з iнвалiднiстю 
нарiвнi з iншими ефективного доступу до правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальнi та 
вiдповiднi вiковi корективи, якi полегшують виконання ними свос'i ефективноi· ролi прямих i 
опосередкованих учасникiв, у тому числi свiдкiв, на всiх стадiях юридичного процесу, зокрема 
на стадi'i розслiдування та iнших стадiях попереднього провадження; 
2.5.7. Здiйснення громадського контролю за тим, щоб у випадку, коли на пiдставi яко'i-небудь 
процедури особи з iнвалiднiстю позбавляються волi, ним нарiвнi з iншими державою були 
забезпеченi гарантi'i, що узгоджуються з мiжнародним правом з прав людини, i щоб поводження 
з ними вiдповiдало цiлям i принципам Конвенцi'i, зокрема щодо забезпечення розумного 
пристосування; 

2.5.8. Здiйснення пiдтримки осiб, якi забезпечують, та громадського контролю за тим, щоб 
держава вживала ycix належних заходiв для забезпечення того, щоб особи з iнвалiднiстю могли 
користуватися правом на свободу висловлення думки та переконань, зокрема свободу шукати, 

отримувати й поширювати iнформацiю та iдei' нарiвнi з iншими, користуючись за власним 
вибором усiма формами спiлкування , визначеними в статтi 2 Конвенцi'i, зокрема шляхом: 
2.5.8.1. забезпечення осiб з iнвалiднiстю iнформацiсю, призначеною для широко'i публiки, у 
доступних форматах i з використанням технологiй, що враховують рiзнi форми iнвалiдностi, 
своечасно й без додатково'i плати; 
2.5.8.2. прийняття та сприяння використанню в офiцiйних вiдносинах : жестових мов, абетки 
Брайля , пiдсилювальних i альтернативних способiв спiлкування й ycix iнших доступних 
способiв, методiв та форматiв спiлкування за вибором осiб з iнвалiднiстю; 
2.5.8.3. активного спонукання приватних пiдприемств, що надають послуги широкiй публiцi , 
зо1<рема через Iнтернет, до надання iнформацi'i та послуг у доступних i придатних для осiб з 
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iнвалiднiстю форматах; 
2.5.8.4. спонукання засобiв масовоi' iнфopмauii', зокрема тих, що надають iнформаuiю через 
Iнтернет, до перетворення своi'х послуг на доступнi для осiб з iнвалiднiстю; 
2.5.8.5. визнання й заохочення використання жестових мов. 
2.5.9. Пiдтримка та поширення надання рiзного виду послуг помiчникiв i посередникiв, зокрема 
провiдникiв, читцiв i професiйних сурдоперекладачiв, для полегшення доступу до фiзичного 
оточення , до транспорту, до iнформацi'i та зв'язку, зокрема iнформацiйно-комунiкаuiйних 
технологiй i систем , а також до iнших об'сктiв i послуг, вiдкритих або таких, що надаються 
населению, як у мiських, так i в сiльських районах; 
2.5.1 О. Пiдвищення освiченостi усього суспiльства, зокрема на рiвнi ciм'i', у питаннях 
iнвалiдностi й змiцнення поваги до прав i достоi'нства осiб з iнвалiднiстю; 
2.5.11 . Боротьба зi стереотипами , забобонами та шкiдливими звичаями стосовно осiб з 
i нвалiднiстю; 

2.5.12. Просування виховно-ознайомчих програм, присвячених особам з iнвалiднiстю та i'хнiм 
правам; 

2.5.13. Заохочення доступу осiб з iнвалiднiстю до нових iнформаuiйно-комунiкаuiйних 
технологiй i систем, зокрема Iнтернету; 
2.5.14. Спiвробiтництво з вiтчизняним бiзнесом та громадськiстю задля досягнення мети, 
визначено'i цим статутом; 

2.5.15 . Участь у мiжнародних програмах i грантах, нацiлених на вирiшення проблем людей з . . . 
IНВМIДНIСТЮ; 

2.5.16. Мiжнародне спiвробiтництво та взасмодiя з iноземними органiзацiями, якi мають 
сшльну мету ; 

2.5.17. Максимальне представления дiяльностi Органiзацi'i в соцiальних мережах i створення 
нових iнформацiйних майданчикiв; 

2.5.18. Постiйне широке висвiтлення результатiв своеi' дiяльностi у засобах масовоi' iнфopмauii'; 
2.5.19. Сприяння органiзацii' теле- та радiопрограм, роботи Iнтернет-ресурсiв з метою 
розповсюдження iнформацii' щодо роботи Органiзацii' та дiяльностi П членiв; 

2.5.20. Iнформацiйна, органiзацiйна, фiнансова пiдтримка та популяризацiя дiючих проектiв, 
направлених на захист та забезпечення прав осiб з iнвалiднiстю; 

2.5.21. Спонукання всiх органiв масово'i iнформацi'i та суспiльства до такого зображення осiб з 
iнвалiднiстю, яке узгоджуеться з метою Конвенцii'; 
2.5.22. Створення власних представництв та розгалуженоi' партнерськоi' мережi; Самостiйне i 
спiльно з iншими громадськими органiзацiями створення рiзних фондiв, союзiв, спiлок, iнших 
громадських об'еднань i взаемодiя з iснуючими; 
2.5.23. Сприяння захисту законних прав та iнтересiв членiв громадськоi' opraнiзauii'; 
2.5.24. Сприяння розвитку та розширенню культурних зв'язкiв з урядовими та неурядовими 
органiзацiями; 

2.5.25. Сприяння у праuевлаштуваннi осiб з iнвалiднiстю на державних, комерцiйних, 
громадських пiдприемствах, в сiльському господарствi , в установах i органiзаuiях незалежно 
вiд форм власностi, у розвитку iндивiдуальноi' трудовоi' дiяльностi; 
2.5.26. Фiнансування заходiв, якi здiйснюються центральними органами виконавчоi' влади та 
пiдпорядкованими i'м установами, у тому числi спецiалiзованими пiдприемствами та 
органiзаuiями, громадськими органiзаuiями iнвалiдiв, юридичними особами приватного сектору 
щодо соцiальноi', трудовоi', фiзкультурно-спортивноi' активностi людей з iнвалiднiстю; 
2.5.27. Активна участь у роботi органiв мiсцевого самоврядування, мiнiстерств, вiдомств, 
науково-дослiдних та iнших державних i недержавних органiзацiй незалежно вiд форм 
власностi i господарювання, виду дiяльностi i галузевоi' належностi, до кола завдань яких 
входить забезпечення рiвних прав i можливостей осiб з iнвалiднiстю та i'x соцiального захисту, 
соцiально-трудово·i та медичноi' peaбiлiтaui'i, виявлення, усунення перепои i бар' ерiв, що 
перешкоджають забезпеченню прав i задоволенню потреб таких осiб, у тому числi стосовно 
доступу 'ix на рiвнi з iншими rромадянами до державних послуг, правосуддя, об ' ектiв фiзичного 
оточення, транспорту, iнформацi'i та зв'язку , а також з урахуванням iндивiдуальних 
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можливостей , здiбностей та iнтересiв до освiти , працi , культури , фiзично'i культури i спорту 
2.6 . Для досяrнення Статутно'i мети та завдань Орrанiзацiя здiйснюс дiяльнiсть без мети 
отримання прибутку та мае право в установленому законодавством порядку: 

бути учасником цивiльно-правових вiдносин, набувати майновi i немайновi права вiдповiдно 
до законодавства; 

самостiйно планувати , органiзовувати та здiйснювати всi види дозволено'i дiяльностi У 
вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства У кра'iни, самостiйно розпоряджатися 
сво'iм майном 

здiйснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхiдну пiдприемницьку 
дiяльнiсть, направлену на виконання статутних цiлей Opraнiзaцii" безпосередньо або через 
створення в порядку , передбаченому законом, юридичних осiб (товариств, пiдприсмств), 
якщо така дiяльнiсть вiдповiдае метi (цiлям) Opraнiзaцii' та сприяе i"i досяrненню; 
представляти i захищати сво'i законнi iнтереси та законнi iнтереси сво'iх членiв чи iнших осiб 
у бу дь-яких органах державно'i влади, в тому числi судах, правоохоронних органах, у органах 
мiсцевого самоврядування , на пiдприсмствах, в установах та органiзацiях ycix форм 
власностi та пiдпорядкування; 

вiльно поширювати iнформацiю про свою дiяльнiсть, пропагувати свою мету (цiлi); 
iдейно та органiзацiйно пiдтримувати iншi об'еднання rромадян, надавати допомогу в 'ix 
створеннi та веденнi i'x дiяльностi; 

публiкувати науковi та методичнi результати дiяльностi Органiзацii"; 

проводити iнформацiйно-роз'яснювальну роботу; 

брати участь в органiзацi"i i фiнансуваннi, а також самостшно проводити конференцi'i, 
семiнари , змагання, лекторi'i, круглi стали, консультацi'i та iншi заходи, пов'язанi зi 
статутною дiяльнiстю Органiзацii', iз залученням представникiв громадськостi, органiв 
державноi' влади та мiсцевого самоврядування, експертiв iз рiзних галузей суспiльного 
життя, у т.ч. мiжнародних; 

отримувати допомогу у виглядi коштiв або майна, що надходить безоплатно у виглядi 
членських внескiв, безповоротно'i фiнансоiю'i допомоги, пожертв, грантiв та самостiйно 
вирiшувати питания про 'ix використання вiдповiдно до положень цього Статуту та 
законодавства Укра'iни; 

сприяти органiзацii' збору пожертвувань, грантiв та iнших внескiв, що надходять до 
Органiзацi'i; 

звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органiв державноi' влади, органiв 
мiсцевого самоврядування, 'ix посадових i службових осiб з пропозицiями (зауваженнями), 
заявами (клопотаннями), скаргами; 

одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхiдну для реалiзацi'i свое'i мети i 
завдань публiчну iнформацiю, що знаходиться У володiннi суб'ектiв владних повноважень, 
iнших розпорядникiв публiчно'i iнформацi'i; 

- брати участь у здiйсненнi державно'i регуляторно'i полiтики вiдповiдно до законодавства 
Украi'ни; 

брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленнi проектiв нормативно
правових актiв, що видаються органами державно'i влади, органами мiсцевого 
самоврядування i стосуються сфери дiяльностi Органiзацi'i та важливих питань державного i 
суспiльного життя; 

- брати участь у порядку , визн~ченому законодавством, у роботi консультативних, дорадчих 
та iнших допомiжних оргаюв, що утворюються органами державно'i влади, органами 
мiсцевого самоврядування для проведения консультацiй з громадськими об'еднаннями та 
пiдготовки рекомендацiй з питань, що стосуються сфери 'iхньо'i дiяльностi ; 
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пiдтримувати прямi мiжнароднi контакти з органiзацiями громадя~ iнших . кра'iн , .укл~~ати вiдповiднi угоди та брати участь у мiжнародних заходах з питань д1яльност1 Оргаюзацн, що 
не суперечать мiжнародним зобов'язанням Укра'iни ; 
засновувати юридичнi особи (товариства, пiдприемства), необхiднi для виконання статутно'i 
мети (цiлей); 

засновувати з метою досягнення статутно'i мети (цiлей) засоби масово'i iнформацi'i; 
створювати та реалiзувати рiзноманiтнi проекти , впроваджувати программ; 
брати участь у громадськiй дiяльностi, проводити мирнi зiбрання ; 
одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будiвлi, обладнання, транспортнi засоби та iнше майна, що необхiдне для здiйснення статутних завдань Органiзацi'i; 

вiдкривати рахунки у нацiональнiй та iноземнiй валютах в установах банкiв; 
засновувати нагороди з метою вiдзнаки членiв Органiзацi'i та 'ii партнерiв; 
бути виконавцем державного замовлення вiдповiдно до закону; 
наладжувати постiйно дiючу систему найширших контактiв та обмiну iнформацiею членiв Органiзацi'i; 

займатися видавничою дiяльнiстю, що вiдповiдае метi та завданням Органiзацi'i; 
- сприяти органiзацi"i благодiйних заходiв; 

iнформацiйно та матерiально пiдтримувати iншi об'еднання, надавати допомогу у 'ix створеннi ; 

об'еднуватися у спiлки та iншi об'еднання, що створюються на добровiльнiй основi та сприяють виконанню Статутних завдань Opraнiзaцi'i, укладати угоди про спiвробiтництво та взаемодопомогу з iншими об'еднаннями; 

здiйснювати спiвробiтництво з iноземними неурядовими органiзацiями та мiжнародними урядовими органiзацiями з дотриманням законiв Укра'iни та мiжнародних договорiв Укра'iни, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою Украi"ни; 
- здiйснювати будь-яку, не заборонену чинним законодавством дiяльнiсть, яка необхiдна для вирiшення Статутних завдань Opraнiзaцi'i; 
- користуватися iншими правами передбаченими дiючим законодавством Украi"ни. 2.7. Органiзацiя несе вiдповiдальнiсть за сво'iми зобов'язаннями належним 'iй майном. Органiзацiя не вiдповiдае за зобов'язаннями сво'iх членiв, а П члени не вiдповiдають за зобов'язаннями Органiзацi'i, за винятком випадкiв, коли вони беруть на себе такi зобов'язання. 3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ I ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТI) В ОРГ AHIЗAЦII ВИДИ ЧЛЕНСТВА ' 3 . 1.Членство (участь) в Органiзацi'i rрунтует_ься. на добровiльних засадах , кiлькiсть нових членiв, якi виразили бажання вступити в Орг~юзащю не о?ме~_уеться . . 3.2.Членство в Органiзацi'i передбачае ная~юс~~ в Орга~1_:3ац11 учасник~в Органiзацi'i з рiзним обсяrом прав та обов'язкiв : членiв Оргаюзацв та асоцшованих члеюв Органiзацi'i. Умови i порядок прийому 8 учасники Органiзацi'i, ~рипин~ння. членст~а (участi! в~?начаються цим Статутом. Особливостi здiйснення прав 1 обов язюв члеюв Оргаюзацн можуть бути передбаченi в окремих положениях, що затверджуються Загальними Зборами Органiзацii". 3.3. Членом Opraнiзaцii може бути дiездат~а ~соба: яка дос~гла 18уо~~~• дотримуеться вимог цього Статуту, бере активну участь в управ~шн.~. та д1яльносп Оргаюзац11 та сприяе досягненню мети та peaлiзaui'i Статутних завдань Оргаюзацв. . . .. 3.4 П v ОрганiзацiУ здiйснюеться на шдстав1 письмово1 заяви, складено'i на iм'я . рииом у члени . · о · ··· Гол 

O · ... · шенням Загальних збор1в члеюв ргаюзац11 . ови ргаюзацн , за р1 • 0 · ··· · 3 5 П v тгя та виключення члеюв ргаюзацн вир1шуеться одностайно • . итання про прииня . ... й v • 
3 6 П ду Оргаюзацн е громадянин, яки внесении до реестру членiв · • рийнятим до скла 
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Органiзацi'i. 
. 3. 7. Члени Органiзацi'i мають право голосу щодо прийнятт~ У~~х рiшень, що стосуються дiяльностi Органiзацi'i, в порядку, визначеному Статутом Оргаюзащ.1. ... 3.8 . Члени Органiзацi'i можуть обиратися до керiвних органiв Орга~1за~11 . . 3.9. Асоцiйованими членами Органiзацi'i можуть бути дiсздатю ф1зичю особи, яю досягли вiсiмнадцяти рокiв, не мають конфлiкту iнтересiв з членами Органiзацi'i.' не ... бажают~ б~ати активно'i участi в управлiннi Органiзацiею i набувати статусу члена Оргаюзацн та приинят~ до складу асоцiйованих членiв Органiзацi'i в порядку, визначеному цим Статутом. . ... 3.1 О. Прийом до складу асоцiйованих членiв Органiзацi'i здiйснюпься Головою Оргаюзацн на пiдставi подано"i заяви . 

3.11 . Асоцiйованi члени Opraнiзaцi·i не мають права голосу на Загальних зборах членiв Органiзацi'i, не мать права бути обраними Головою Органi3ацi'i або членом викошшчоrо органу Орган iзацi·i, а також брати участь в управлiннi Органiзацiсю. Членство в органiзацi'i можливе i в iнших формах, передбачених окремим Положениям. 3 .12. Членство в Органiзацi'i припиняеться внаслiдок: 
3.12.1 . Виходу зi складу учасникiв Органiзацi'i 
3.12.2. Виключення зi складу учасникiв Органiзацii' 
3 .13. Пiдставами для виходу зi складу учасникiв Органiзацi'i с: 3 .13 .1. Особиста заява учасника Органiзацi'i; 
3.13.2. Смерть або оголошення померлим учасника Органiзацii'; 3 .13 .3 . Визнання учасника Opraнiзaцi'i недiсздатним або обмежено дiодатним. 3.14. Пiдставою для виключення зi складу учасникiв Органiзацi'i с: 3 .14.1. порушення вимог Статуту Органiзацi'i, рiшення органiв управлiння Органiзацi'i; 3 .14.2. несплата членських внескiв ; 
3.14.3. систематичне порушення громадського порядку; 
3.14.4. вiдмова у вiдшкодуваннi збиткiв Органiзацi'i, нанесених з вини учасника Органiзацi'i; 3.14.5. вчинення проступку, що с несумiсним iз принципами та iдеями Органiзацi'i. 3.1 5. Рiшення про виключення зi складу учасникiв Органiзацi'i членiв Органiзацi'i приймаеться Загальними Зборами членiв Органiзацi'i одностайно . При цьому член Органiзацii' не бере участi у голосуваннi з питания виключення його зi складу учасникiв Органiзацi'i. Рiшення про виключення з1 складу учасникiв Органiзацi'i асоцiйованих членiв Органiзацi'i приймаеться Головою Органiзацi'i. 
3.16. Член Органiзацi'i не мае права голосу при вирiшеннi Загальними зборами Органiзацi'i питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору мiж ним i Органiзацiсю. 3.17. Вихiд зi складу учасникiв Органiзацi'i здiйснюеться за письмовою заявою учасника Органiзацi'i на iм ' я Голови Органiзацi'i. Пiдпис члена Органiзацi'i у заявi про його вихiд iз складу учасникiв Органiзацi'i посвiдчупься нотарiально. Членство в Органiзацi'i припиняпься 3 дня подання тако'i заяви та не потребуе додаткових рiшень. Пiсля отримання Головою Органiзацi'i заяви члена Органiзацi'i про вихiд зi складу учасникiв Органiзацi'i та/або змiну статусу членства в Органiзацi'i на асоцiйоване членство, Загальними Зборами Органiзацi'i затверджупься оновлений склад членiв Органiзацi'i. 
3.18. Членство в Opraнiзaцi'i членiв, обраних на посади Голови Органiзацi'i чи заступника Голови, припиняпься 3 дня, наступноrо з~ днем обрання нового Голови чи його заступника. 3.19 Учасникам Органiзацi'i, що добровшьно або примусово вибули з Органiзацi'i, членськi 
внески не повертаються. . ... . V 3.20. Припинення членства в Оргаюзацн зд1~снюпься шляхом виключення iз Реестру учасникiв Органiзацi'i iнформацi'i про члена/асощйов~но:о члена Органiз~цi'i, членство якого припинено, у день подання учасник~м заяви про ви~щ 1з ск~ад~ .. учасниюв в Органiзацi'i або прийняття рiшення про виключення з1 складу учасни~1в Оргаюзацн . V 3.21 . Одночасно 3 прийняттям Загальними Зборами р1шення при прииом у члени Органiзацi'i чи виключення 3 членiв Органiзацi'i Загальними Зборами затверджупься оновлений склад членiв 0praнiзaцi'i. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКIВ ОРГАНIЗАЦII 
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4 . 1 .Члени Органiзацii' мають право: 
4.1. l. брати участь в управлiннi ОрганiзацiЕ:ю у порядку, встановленому цим Статутом та вiдповiдними Положениями, затвердженими Загальними Зборами Органiзацii'; 4.1.2. брати участь у роботi Органiзацi'i шляхом голосування при прийняттi рiшень на Загальних зборах; 
4.1.3 . обирати та бути обраним у керiвнi органи Органiзацi'i у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом; 
4.1.4. вносити пропозицi'i в органи управлiння Органiзацii' по рiзним питанням здiйснення i"i дiяльностi, 
4.1.5. вимагати розrляду на Загальних Зборах будь-яких питань, що стосуються дiяльностi Opraнiзaцi'i ; 
4.1.6. брати участь у заходах, що проводяться ОрганiзацiЕ:ю; 4.1. 7. користуватися послугами та привiлеями Органiзацii', а також усiма видами методичноi', консультативно'i та iншо'i допомоги, яку може надати Органiзацiя; 4.1 .8. одержувати методичну та органiзацiйну допомогу у реалiзацi'i проектiв, схвалених органами Органiзацi'i; 
4.1.9. одержувати вiд Органiзацi'i допомогу для захисту сво'iх законних прав та iнтересiв, У дiяльностi, що вiдповiдаЕ: метi Органiзацi'i на умовах, затверджених Правлiнням; 4.1. l О . ознайомлюватись з протоколами Загальних зборiв членiв Органiзацii' та засiдань i"i виконавчих органiв, iншими документами Органiзацi'i (у тому числi бухгалтерськими); 4.1.11 . звертатися до органiв Органiзацi'i з запитами та пропозицiями з питань, пов'язаних з дiяльнiстю Органiзацi'i, отримувати повну та достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Органiзацi'i, 'ii органiв; 
4.1.12. оскаржувати рiшення, дi'i, бездiяльнiсть керiвних органiв Органiзацii', подавати заяви, заперечення i скарги на прийнятi ними рiшення та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах 
4.1 .13. безо платно користуватися всiма послугами та майном Органiзацi'i; 4.1.14. вiльно виходити з Органiзацi'i в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом та вщповщними положениями; 

4 .1.15. вiльно вiдстоювати i пропагувати iдe'i та пропозицi'i з питань, що обговорюються в Органiзацi'i до прийняття рiшень з цих питань; 
4.1.16. у будь-який час на пiдставi письмово'i заяви, поданоi' на iм'я Голови Органiзацii', змiнити статус членства в Органiзацi'i на асоцiйоване членство . Пiдпис члена Органiзацi'i в заявi про змiну статусу членства в Органiзацi'i на асоцiйоване членство посвiдчуЕ:ться нотарiально. 4.2.Члени Органiзацi'i зобов'язанi : 
4.2.1. дотримуватись вимог цьоrо _Стату:у та вну:рiшнiх положен_ь Органiзацi'i, брати участь у досяrненнi Статутних цiлей, у вир1шеню задач, яю були поставлею перед ними; 4.2.2. своечасно сплачувати членськi внески в розмiрах та строки, що встановлюються Заrальними зборами членiв Органiзацi'i;_ . ... . 4.2.3 . брати активну участь у дiяльност1 Оргаюзацв, активно сприяти реал1зацi'i мети дiяльностi Opraнiзaцi'i; . . ... . ~ . 4.2.4. виконувати рiшення керiвних оргаюв Ор~аюзацн, яю п_рии~ят1 у межах 'ix компетенцi'i; 4.2.5. сприяти вирiшенню задач, якi поставлею перед ОргаюзащЕ:ю, шляхом чiткого виконання взятих на себе зобов'язань; 
4.2.6. дотримуватись норм загальносуспiл_ьно'i м?ралi, пiдтримувати автор~те: .. Органiзацi'i, не чинити дiй, якi суперечать i"i статутним щ_лям: .. шдривають престиж Оргаюзац11 та/або можуть нанести шкоду iнтересам i репутацii' Оргаюзацн; .. 4 2 7 имог чинного законодавства Укра~ни, поважати права та законнi iнтереси 
. · • . дотримуватись в 
1нwих членiв Органiзацii'. 
4 · ... ть право· .3. Асоцiйованi члени Оргаюзацн маю · . . 4 3 1 6 аходах що проводяться Орган1защЕ:ю, за виключенням випадкiв 

· • . рати участь у з , . ... , визначених Загальними зборами членiв Орган_1за~11 ; .. . . 4 3 2 6 у реалiзацi'i Оргаюзац1Е:ю своЕ:1 мети та напрямюв д~яльностi· · • . рати активну участь 
' 
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4.3.3. брати активну участь в заходах, спрямованих на пропагування мети, iдей та цiнностей 
ОрrанiзацiУ, популяризацiю дiяльностi Органiзацii' перед пiдприЕ:мствами, установами, 
орrанiзацiями всiх форм власностi, фiзичними особами; . ... 
4.3.4. бути обраними керiвниками вiдокремлених пiдроздiлiв Оргаюзацв, Секретарем 
Opraнiзaцii'; 

4.3 .5. брати участь у соцiальнiй дiяльностi, що здiйснюЕ:ться ОрганiзацiЕ:ю, сприяти здiйсненню 
блаrодiйноi' дiяльностi , що здiйснюЕ:ться ОрганiзацiЕ:ю; 
4.3.6. брати участь у роботi неуправлiнських органiв, створених за рiшенням уповноважених 
орrанiв Opraнiзaцii'; 

4.3.7. у будь-який час припинити асоцiйоване членство в Органiзацii'. 
4.3 .8. надавати вiдповiдним органам Opraнiзaцii' пропозицii' щодо дiяльностi Органiзацii'; 
4.3.9. звертатися до орrанiв Opraнiзaцi'i за допомогою у захистi своi'х прав та законних iнтересiв, 
що безпосередньо пов'язанi з дiяльнiстю Органiзацii'; 
4.3 .1 О. користуватись привiлеями та пiльrами, передбаченими ОрганiзацiЕ:ю для асоцiйованих 
членiв; 

4.3 .11 . користуватись передбаченими для асоцiйованих членiв Органiзацii' знижками вiд 
партнерiв Opraнiзaцi'i. 

4.4. Асоцiйованi члени Органiзацi'i зобов'язанi: 
4.4.1. дотримуватись вимог Статуту Органiзацi'i та Положень Op1'a1-1iзaцi'i; 
4.4.2. своЕ:часно та в повному обсязi сплачувати членськi внески до Органiзацii'; 
4.4.3. не перешкоджати досягненню мети (цiлей) дiяльностi Органiзацii'; 
4.4.4. утримуватися вiд дiй та висловлювань, що суперечать полiтицi , метi та цiлям дiяльностi 
Органiзацii', а також можуть завдати шкоди 'ii дiловiй репутацii'; 
4.4.5. не порушувати права iнших учасникiв Органiзацii' у вiдносинах з ОрганiзацiЕ:ю; 

4.4.6. зазначати в заявi своi' актуальнi контактнi данi (номери телефонiв, адреси електронноi' 
ПОШТИ, ТОЩО ); 

4.4.7. повiдомляти органiзацiю про змiну своi'х персональних даних не пiзнiше, нiж через два 
м1сяцi пiсля таких змiн ; 

4.4.8. пiдтверджувати активнiсть свого статусу асоцiйованого члена, в порядку та строки 

передбаченi ОрганiзацiЕ:ю 

4.4.9. пiдтримувати авторитет та дiлову репутацiю Органiзацi'i. 
5. ОРГ АНИ УПРАВЛIННЯ ОРГ AHIЗAЦII. 

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ I ДIЯЛЬНОСТI ОРГ AHIB УПРАВЛIННЯ ОРГ AHIЗAЦII 
5.1. Управлiння ОрганiзацiЕ:ю здiйснюЕ:ться на засадах демократii', rласностi, виборностi органiв 
управлiння, пiдпорядкованостi, iз врахуванням регламентуючих документiв Органiзацii'. 
5.2. Органами управлiння Орrанiзацiо~ с ~~rаль~i збор~ член}в Opra~iзaцii', Голова Органiзацii'. 
5.3. Вищим органом управлiння Оргаюзацв, якии вправ1 прии~ати р1шення з будь-яких питань 

i"i дiяльностi, в тому числi i з тих, що нал_ежать до компетенцв Голови Органiзацii', € Загальнi 
збори членiв Органiзацi'i (надалi - Загалью Збори, Збори). 
5.4. Кожен член Органiзацi'i на Зборах маЕ: один голос. Збори вважаються повноважними, якщо 
на них присутнi всi члени Органiзацi'i. . . . .. 
5.5. Черrовi Збори скликаються щорiчно за р1ше~ням Голови Оргаюзацв, у якому зазначаЕ:ться 
дата • ня Зборiв та питания, яю виносяться на обговорення. , час, м1сце проведен р· 
5 5 1 Г O . ... скликаЕ: Збори шляхом направления 1шення про скликания Зборiв · • . олова ргаюзацв 

кожному члену Органiзацi'i. . · · · 
5 5 2 р· ння Загальних ЗборIВ не шзюше, юж за 30 календарних днiв до · • . 1шення про склика . 
ск . ся поштовим вщправленням з описом вкладення на адресу члена 
ликання Збор1в надсилаЕ:ть 6 

Ор . ... ' як адресу для листування, а о передаЕ:ться члену Opraнiзaцii' 
rащзацн, зазначену ним 

особисто пiд пiдпис з 36 · 5.S 3 . . ... е п аво винести на розrляд аrальних . ор1в питания, якi не зазначенi 
р·· • Чл~н Оргаюзацв ма Р Зборiв якщо вони поставлею ним не пiзнiше, як за 1 о д • 

У 1шен~1 про скликания Загальни:у кол~ член Органiзацii' отримав Рiшення про скликанн~: 
до Збор1 в, за виключенням випад ' 
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6 рiв направлене йому поштов . . Зборiв Пропозицi'i З O ' • ••• • им вщправленням пiзнiше нiж за 1 О дюв до · JiiB Орrаюзацн пщлягають обо , ' чnе Позачерrовi Загальнi Збо в язковому включению до о?говорення. чiпають сутте:вi 5.6. · ··· ри скликаються при наявност1 обставин, що за . . j1-1тереси Оргаюзацн, _Гол~_вою Органiзацi'i протягом 20 днiв з дня виникнення в1_д~о~1дних обставин. Член ~гаю~ац11, який володiе не менше 10 вiдсоткiв голосiв, мае: право ш1щюва~и 
перед. Го~~вою ргаюзацiУ скликания позачергових Загальних Зборiв. Якщо вимога члеюв 
Орrаюзаu11 про скликанн~ позачергових Загальних Зборiв не виконана, ui члени мають право · скликати Позачергов1 Загаль · 36 с м саМI . ... Н1 ори в порядку, передбаченим цим татуто · 5.7.1, Голова Оргаюзацн скликае позачерговi Загальнi Збори шляхом направления Рiшення про 
склика~ня позачергових Заrальних Зборiв кожному члену Органiзацi'i. 
5.7.2. Р~шення про скликания позачергових Загальних Зборiв не пiзнiше, нiж за 20 календарних 
днiв до скликания позачергових Загальних Зборiв, надсилапься поштовим вiдправленням з 
описом вкладення на ад~есу члена Органiзацi'i, зазначену ним як адресу для листування, або 
передапься члену Оргаюзацi'i особиста пiд пiдпис . 
5.7.3 . Ч~ен Органiзацi·i у випадку, передбаченому п. S.б . цього Статуту, скликае: Позачерговi 
Загалью Збори шляхом направления Повiдомлення про скликания Позачергових Загальних 
Зборiв ко~ному члену Органiзацi'i та Головi Органiзацi'i. 
5.7.4. Повщомл~ння про скликания Позачергових Загальних Зборiв не пiзнiше, нiж за 20 
календарних дюв до скликания Позачергових Загальних Зборiв, надсилаеться поштовим 
вiдправленням з описом вкладення на адресу ОрганiзацiУ та адресу члена Органiзацi'i, зазначену 
ним як адресу для листування, або передаеться члену Органiзацi'i особисто пiд пiдпис. 
5.8. Засiдання Загальних зборiв проводяться за безпосередньо'i участi членiв Органiзацi'i (або 'ix 
уповноважених представникiв на пiдставi нотарiально посвiдчено'i довiреностi). У довiреностi 
представника на участь у Заrальних Зборах обов ' язково зазначапься обсяг повноважень та 
обмеження щодо голосування представника. 
5.9. Головуе на Загальних Зборах особа з числа членiв, обрана Загальними Зборами шляхом 
вiдкритого голосування простою бiльшiстю голосiв Головою Зборiв. 
5.10. Загальнi збори приймають рiшення, якi оформляються у виглядi протоколiв Загальних 
Зборiв. Рiшення, прийнятi Зборами з дотриманням вимог дано го Статуту, внутрiшнiх 
документiв та законодавства УкраУни, обов'язковi для всiх iнших органiв управлiння ОрганiзацiУ 
та членiв Органiзацi·i. Рiшення, прийнятi Зборами, набувають чинностi з моменту Ух прийняття, 
якщо iнше не визначено Зборами . 
5.11 . Рiшення Зборiв приймаються простою бiльшiстю вiд числа присутнiх членiв ОрганiзацiУ, 
крiм випадкiв, встановлених цим Статутом. Голоси членiв Органiзацi'i, якi не мають права 
голосу з питань, визначених цим Статутом, пiд час голосування не враховуються. 
5.11 .1. Не менш як 3/4 голосiв присутнiх членiв Органiзацi'i приймаються рiшення Зборiв 3 
питань про внесения змiн до Статуту Органiзацii", реорганiзацiю, лiквiдацiю (саморозпуск) 
Орган iзацiУ. 
5.11.2. Одностайно приймаються рiшення Зборiв з питань прийняття до складу учасникiв 
ОрганiзацiУ членiв Органiзацi'i, виключення зi складу учасникiв Органiзацii" членiв Органiзацi'i, 
Р?ЗПорядження правами iнтелектуальноУ власностi Орга~iзацiУ н~зал_ежно вiд 'ix вартостi, 
вщчуження майна ОрганiзацiУ на суму, що становить п ятдесят 1 бшьше вiдсоткiв майна 
Opraнiзaцi·i. 
5.12. У протоколi Загальних Зборiв фiксуються перебiг Зборiв та прийнятi рiшення. Протоколи 
Загальних Зборiв ведуться секретарем Зборiв, який обирапься Зборами шляхом вiдкритого 
rолосування простою бiльшiстю голосiв. . u • • 

S._13. Протокол Загальних Зборiв складае:ться у пи_сьмов~и_ форм~ та м1стить: назву зборiв, дату i 
М1сце Ух проведения; порядок денний зборiв ; Вl)~омо~т1 про. розгляд о?ганiзацiйних питань 
(обрання головуючого на зборах та секретаря зборш, вщомост1 про засобш зв'язку, у разi його в . икористання, тощо ); суть питания, та прийняте р1шення. . 
5. 14. Протокол Загальних Зборiв пiдписуються Головою 1 -~екретаре_~ З~гальних Зборiв. Справжнiсть пiдписiв на рiшеннi, що подапься для державно~ реестрацн змш до вiдомостей 
npo rромадське об ' е:днання, що мiстяться в €диному державному реестрi , засвiдчуеться 
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'nnьно 
отар•w• · ·5 · б и участь У н 5 невiд'Е:мною частиною протоколу Загальних Зборiв е Реестр ос1 , яю _рал . 5·1 ~ьних Зборах (далi - Реестр). У Реестрi зазначаЕ:ться вiдомостi : щодо ф~зичних ос~б -

За~ .. ще iм'я та по батьковi особи, дата народження а для iноземцiв та осiб без громадянства p1ЗBri ' . ' , • 6 11 ж данi нацюнального паспорта або документа, що його замIНЮ€, даю про осо У ,-81<о_дчуються П особистим пiдписом. Реестр пiдписупься Головою та Секретарем Загальних заев~ г с · · iально · в Пiдnиси олови та екретаря Загальних Зборiв на Реестр~ посвщчуються нотар · зборl . .. ... 36 . . . . 
16_ До виключно~ компетенц11 орш вщноситься вир1шення наступних ~ита~_ь. 5· 16_ 1. прийняття р1шення про створення, реорганiзацiю i лiквiдацiю Оргаюза~~~; . . . 

; : 162_ визначення основних напрямкiв дiяльностi Органiзацi'i, затвердження 11 плаюв та звп1в 
'ix виконання . 

~:~~.з . затве~Д)~ення сум членських внескiв, розмiру вiдрахувань вiд прибутку юридичних осiб 
( ,-ому чисю тдприемств), засновником яких виступае Органiзацiя; . . 
J.i6.4. затвердж~ння .. ~татуту Органiзацi'i та внесених до нього змiн, затвердж~ння внутр_1шн~-~ 
положень Ор:аюзац11 _про член~тво в Органiзацi'i, про органи та органи управ~1ння Ор~аюз.~цн, 
nосадових ос1б ор:аюв управшння Органiзацi'i, про вiдокремлений пiдроздш Оргаюзацн та 
внесения до них змJН; 

5_16.5. призначення та звiльнення вiд виборних посад iз числа членiв Органiзацii' Голови 
Opraнiзaui'i, заступникiв Голови (у разi необхiдностi) тощо; 
5.16.6. вирiшення питания про обрання iз числа учасникiв Органiзацii' та припинення 
повноважень Секретаря Органiзацi'i; 
5.16.7. прийняття до складу учасникiв Органiзацii' та виключення з нього членiв Органiзацii'; 
5.16.8 заслуховування та затвердження основних напрямкiв дiяльностi ОрганiзацiI, 
перспективних планiв, рiчних фiнансових звiтiв та прийняття по ним рiшень; 
5.16.9. затвердження зразкiв печаток, штампiв, символiки та iнших зразкiв рекв1зипв 
Opraнiзaui'i; 
5.16.10. прийняття рiшень про створення вiдповiдно до чинного законодавства юридичних осiб, 
у тому числi пiдприемств, необхiдних для здiйснення дiяльностi Органiзацii', затвердження i'x 
Статутiв, вирiшення питань i'x дiяльностi згiдно затверджених Статутiв, i'x реорганiзацiю та 
ЛIКВIДацIЮ. 

5.16.11 . вирiшення питань щодо використання та розпорядження правами iнтелектуальноI 
власностi , що належать або на певнiй правовiй пiдставi знаходяться у володiннi Органiзацii', 
5.16.12. вирiшення питань вiдчуження майна Органiзацi'i на суму, що становить п'ятдесят i 
бiльше вiдсоткiв майна Органiзацii', 
5.16.13. прийняття рiшення про створення Ради ОрганiзацiI, обрання Голови та членiв Ради 
Органiзацii'. 
5.16.14. прийняття рiшення про створення вiдокремлених пiдроздiлiв Органiзацii', 'ix лiквiдацiю. 
5.17. Одноособовим виконавчим органом Органiзацii' е Голова Органiзацi'i, який обираеться 
Заrальними Зборами безстроково . Голова керуе дiяльнiстю Органiзацi'i у перiоди мiж Зборами. 
Контроль за дiяльнiстю Голови здiйснюе Ревiзор. 
5.18. В opraнiзaцii', до складу якоi' входить бiльше нiж 1 О членiв, за рiшенням Загальних Зборiв 
може бути створено колегiальний виконавчий орган - Рада Органiзацii', яку очолюе Голова 
Ради . Члени Ради та Голова Ради обираються загальними зборами членiв органiзацi'i на п'ять 
Рокiв. 

~-l9. Голова Органiзацii' дiе у межах повноважень,_прав та обов_'язкiв,_ встановлених Загальними 
0~0Рами, без довiреностi представляе Орrанiзащю перед_ ус~ма ~•зичними та юридичним~ 
за 0бами, у всiх державних та недержавних закладах, оргаюзащях, ~~дприемствах, у тому чист 
к Кордоном, дiе вiд iменi Органiзацi'i, розпоряджапься у межах сво1х повноважень грошовими 
мОUJтами та iншим належним Органiзацi'i майном? укл~ае уго~и, _дог~вори, в_ида~. ~овiре~?стi: а( Право пер . ф' нсових документ1в, здшснюе вщ 1мею Оргаюзацн шш1 дн яю ~е с шого шдпису 1на , s.2/nеречать дiючому законодавству · ... . . 
s,2

0· До компетенцii' Голови Органiзацн вщносяться: 
. I. орrанiзацiя виконання рiшень Загальних зборш 
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5.20.2. ск~икання чергов~х _та позачергових Загальних зборiв та формування 'ix порядку 
денного, шдготовка матер1ал1в з питань порядку денного, попереднiй розгляд всiх питань, що 
належат~ до компетенцi'i Зборiв та пiдготовка проектiв рiшень з цих питань до Зборiв; 
5.20.3. пщготовка та падания рекомендацiй Загальним зборам щодо визначення основних 
напрямкiв дiяльностi Органiзацi'i затвердження планiв i звiтiв про 'ix виконання, iнших 
пропозицiй з питань дiяльностi Органiзацi'i. 
5.20.4. розробка та Затвердження поточних планiв дiяльностi Органiзацi'i та заходiв, необхiдних 
для 'ix виконання; 

5.20.5. здiйснення управлiння майном Органiзацi'i, розпорядження майном Органiзацi"i, за винятком 
випадкiв, вiднесених до компетенцi'i Загальних Зборiв. 
5.20.6. органiзацiя основно'i дiяльностi з виконання Статутних завдань, поставлених перед 
ОрганiзацiЕ:ю; 
5.20.7. керування практичною работою щодо opraнiзaцi'i та виконання запланованих заходiв; 
5.20.8. здiйснення загального керiвництва пiдготовкою питань до засiдань та Загальних зборiв; 
5.20.9. розвиток у встановленому порядку зв'язкiв з iншими громадськими органiзацiями на 
територii' Укра'iни та за й межами; 
5.20.1 О. пiдготовка рiчних звiтiв з дiяльностi Органiзацi'i, в тому числi про залучення i 
використання коштiв i майна Органiзацi'i; звiтiв з виконання програм та проектiв Органiзацi'i та 
пода€ 'ix на затвердження Загальних зборiв . 

5.20.11 . вирiшення органiзацiйних питань; 
5.20.12. ведения облiку майна та грошових коштiв; 
5.20.13. здiйснення контролю за виконанням членами Органiзацi'i цього Статуту та рiшень 
Голови Органiзацi'i; 
5.20.14. прийняття до складу учасникiв Органiзацi'i асоцiйованих членiв та 'ix виключення зi 
складу учасникiв Органiзацi'i; 
5.20.15. прийняття рiшення про створення спiлок з iншими громадськими органiзацiями; 
5.20.16. ведения РеЕ:стру членiв Органiзацi'i; 
5 .20.17. прийняття рiшень з питань призначення та припинення повноважень Керiвникiв 
вiдокремлених пiдроздiлiв Органiзацii'; 
5.20.18. письмове погодження призначення Керiвником вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i 
Заступника Керiвника вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i. 
5.20.19. видача довiреностей вiд iменi Органiзацi'i. 
5.21 . Голова Органiзацi'i мае право вирiшувати всi поточнi питання дiяльностi Органiзацi'i, за 
виключенням вiднесених до компетенцi'i Зборiв. 
5.22. Голова Органiзацi'i забезпечуе виконання рiшень Зборiв та пiдзвiтний останнiм, несе 
вiдповiдальнiсть за резу ль тати дiяльностi Органiз~цi'i. . . 
5 .23. в органiзацi'i, до складу яко'i входить бшьше юж 1? . ~ше~ш, ~~~е б~~~ створ~~о 

· v рган Рев~·з1• иvна комiсiя яку очолюе голова Рев1зшно1 ком1с11. Ревшина ком1с1я колепальнии о - , . . 
(ревiзор) пiдзвiтна загальним зборам членiв Органiзацй _1 обирапься загальними зборами з 
числа членiв Органiзацi'i. Членами ревiзiйно'i кoмici'i (рев1зором) не можуть бути члени Ради 
Органiзацi'i. . ... 
5.24. Повноваження Голови Оргаюзацв припиняються у випадку припинення членства в 

Органiзацi'i. . s.25. Секретар Органiзацi'i обирапься з1 _ складу учасникiв Органiзацi'i Загальними Зборами 
простою бiльшiстю голосiв строкам на l р1к. 
5.26. Секретар Органiзацi'i: ·5 

6 иv прийом та розгляд звернень фiзичних, юридичних ос1 та 5.26. l. Органiзовуе осо исти 
учасникiв Органiзацii'. . ... 
5 26 2 В € доручення Голови Оргаюзацв . 
· · · икону учениям Голови Органiзацi'i Органiзацiю в заходах, спрямованих на 

5.26.3. Представл~е за до~ Органiзацi'i змiцнення спiвпрацi з органами державно'i впади, 
Or ляризацiю д1яльност1 , . . . ф • 11 1У пiдприемствами установами оргаюзац1ями вс1х орм власносп та 
· oro самоврядування, ' · 5· · · · м~сuев O ганiзацi'i пiдписуе Меморандуми про сшвро пництво вщ 1мею за дорученням Голови Р 
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Opraнiзaцi'i. 

5.27. Повноваження Секретаря Opraнiзaцi'i припиняються у випадку: 
5.27.1 . закiнчення строку повноважень; 
5.27.2. припинення членства в Органiзацii'; 

5.27.3. прийняття Заrальними Зборами Opraнiзaцi'i рiшення про припинення повноважень 
Секретаря Opraнiзaцi'i. 

6. ПОРЯДОК ЗВIТУВАННЯ КЕРIВНИХ ОРГ AHIB ОРГ AHIЗAЦII ПЕРЕД 11 
ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ) 

6.1.Основною формою звiтування керiвних органiв Органiзацi'i перед Гi членами € 
заслуховування звiтiв про дiяльнiсть Голови Органiзацi'i на Загальних Зборах Органiзацi'i. 
6.2.Вiдповiдно до встановлених цим Статутом повноважень, Збори Органiзацi'i: 

6.2.1. заслуховують та затверджують рiчнi звiти Голови з дiяльностi Органiзацi'i, зокрема 
про залучення i використання коштiв i майна Органiзацi'i; звiти з виконання програм та проектiв 
Органiзацii'; 

6.2.3. заслуховують та затверджують звiти та висновки Ревiзора, приймають по ним рiшення 
в межах повноважень, встановлених цим Статутом. 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РIШЕНЬ, ДIЙ, БЕЗДIЯЛЬНОСТI КЕРIВНИХ ОРГ AHIB 
ОРГ AHIЗAЦII ТА РОЗГ ЛЯДУ СКАРГ 

7.1.Рiшення, дiя або бездiяльнiсть Голови Органiзацi'i може бути оскаржена членом (членами) 
Органiзацii', до Загальних Зборiв Органiзацi'i. 
7.2. Загальнi Збори Органiзацi'i розглядають скарги на рiшення, дiю або бездiяльнiсть Голови 
Органiзацi'i, у день проведения найближчих Зборiв Органiзацii', скликаних в порядку, 
встановленому цим Статутом. Голова Органiзацii' не ма€ права голосу при вирiшеннi 
Загальними зборами Органiзацii' скарг на його рiшення, дiю або бездiяльнiсть. 
7.3.Рiшення, дi'i чи бездiяльнiсть керiвних органiв Органiзацi'i можуть бути оскарженi до суду у 
встановленому дiючим законодавством порядку. 

7.4. До рiшень, дiй (бездiяльностi), якi можуть бути оскарженi, належать рiшення у межах 

управлiнсько'i дiяльностi керiвних органiв органiзацi'i, внаслiдок яких: 

7.4.1. Порушено права та/чи законнi iнтереси чи свободи члена Органiзацi'i (групи членiв 

Органiзацi'i). 

7.4.2. Створено перешкоди для здiйснення членом органiзацi'i його прав та/чи законних 

iнтересiв чи свобод. 

7.4.3. Незаконно покладено обов'язки на члена Органiзацi'i або незаконно застосовано до 

нього дисциплiнарну вiдповiдальнiсть . 
8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТ АННЯ КОШТIВ ТА 
IНШОГО МАЙНА ОРГ AHIЗAЦII. ПОРЯДОК ЗBITHOCTI ТА КОНТРОЛЮ 

8.1 .У власностi Органiзацi'i можуть бути кошти та iнше майно, майновi та немайновi права, 
матерiальнi та нематерiальнi активи та iнше майно, що € необхiдними для виконання Статутно'i 
дiяльностi останньо'i. 
8.2. Доходи (прибутки) та майно Органiзацi'i використовуються виключно для фiнансування 
видаткiв на утримання Органiзацi'i, реалiзацii' мети (цiлей , завдань) та напрямiв дiяльностi, 
визначених цим Статутом , соцiальних заходiв Органiзацi'i. 
8.3. ЗабороняЕ:ться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв) або 'ix частини серед засновникiв, 
(учасникiв у розумiннi Цивiльного кодексу Укра'iни), членiв Органiзацi'i, працiвникiв (крiм 
оплати 'iхньо'i працi, нарахування €диного соцiального внеску), членiв органiв управлiння та 

iнших пов'язаних з ними осiб. 
8.4. Органiзацiя самостiйно й незалежно здiйсню€ права володiння, користування та 
розпорядження належним 'iй майном , коштами , майновими та немайновими правами через сво'i 

Статутнi органи в межах 'ix компетенцi'i. 
8.5.Органiзацiя не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями 'ii учасникiв . Учасники не несуть 
вiдповiдальностi за зобов'язаннями Органiзацii', якщо iнше не передбачено законом. 

8.6. Майна Opraнiзaцi'i формупься за рахунок : 

- членських внескiв; 
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- добровiльних внескiв учасникiв Органiзацi'i· 

- вiдрахувань вiд прибутку юридичних осiб (у тому числi пiдприем
ств), засновником яких 

виступае Органiзацiя; 

- кош~iв або __ майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповор
отноi· фiнансовоi" допомоги, 

гуманпарно1 допомоги тощо; 

- добровiльних вкладiв та пожертвувань державних 
та iнших органiзацiй, установ, пiдприемств, 

враховуючи зарубiжнi , а також благодiйнi внески громадян Укра'iни т
а громадян iнших держав 

у виглядi грошових коштiв та матерiальних цiнно
стей; 

- дотацiй, субвенцiй, фiнансово'i пiдтримки з державного чи мiсц
евих бюджетiв, державних 

цiльових фондiв, гуманiтарноi", благодiйно'i 
та технiчноI допомоги на користь Органiзацi

i" в 

грошовiй або iншiй формi, якi не суперечать чи
нному законодавству; 

прибуткiв (доходiв) Органiзацii" вiд безпосереднього здiйснення Органiзацiею 

пiдприемницько'i дiяльностi за умови 'ix використання виключно для фiнансування видат
кiв на 

утримання Органiзацi'i, реалiзацi'i мети (цiлей, завдань) та напрямiв
 дiяльностi, визначених цим 

Статутом; 

- iнших джерел, не заборонених дiючим законод
авством Укра'iни . 

8.7. Використання коштiв здiйснюеться у встановл
еному законодавством порядку. 

8.8. Майно i кошти Органiзацi'i можуть використову
ватися на: 

- адмiнiстративно - господарськi потреби ОрганiзацiУ; 

- фiнансування заходiв Органiзацi'i, якi проводят
ься вiдповiдно до цiлей "ii дiяльностi; 

- оренду та придбання необхiдного майна; 

- оплату працi штатних та тимчасово залучених 
працiвникiв; 

- матерiальне заохочення найбiльш активних уча
сникiв Органiзацi'i; 

- вiдшкодування витрат на статутну дiяльнiсть О
рганiзацii"; 

- iншi сплати, передбаченi чинним законодавство
м та потребами Органiзацii". 

8 .9.Вилучення валютних та невалютних коштiв, що
 належать Opraнiзaцi'i, забороненi. 

8.1 О.Органiзацiя подае звiти та iншу iнформацiю про свою дiяльнiсть вiдповiдно до 

законодавства; оприлюднюе звiти про джерела з
алучення коштiв i майна та про напрями Ух 

використання вiдповiдно до законодавст
ва. 

8.11.Органiзацiя веде оперативний та бухгалтерс~кий облiк, ст_~тистичну звпюсть, 

рееструються у вiдповiдних органах державно"~" 
влади I подае декларацн про сво'i доходи та 

витрати у передбаченi законом строки. 
9. МIЖНАРОДНА СПIВПРАЦЯ 

9.1 . Органiзацiя у вiдповiдностi з сво'iми статутними завданнями, мае право на здiйсн
ення 

мiжнародних зв'язкiв та дiяльностi у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним 

законодавством У краi"ни. 
. . 

9 2 Мiжнародна дiяльнiсть органiзацi'i здiйснюпь
ся шляхом учасп у м1жнародних проектах, 

· б. · · органiзацiй а також iнших формах, що не супереча
ть законодавству 

ро оп м1жнародних 
. , 

у кра"iни нормам i принципам м1жнародного пра
ва. . . . 

' • v • • ародноi" дiяльностi Оргаюзащя користуеться повни
м обсягом прав 1 

9.3 . При здшсненю м1жн 

обов'язкiв юридично'i особи. 

9.4. Органiзацiя: · iноземних партнерiв турнiри, 
. 6 iн делегацiями, оргаюзовуе за участю 

9.4.1. оргаюзовуе о ~- ки ярмарки вiдряджае сво'iх представникiв для участi у 

змагання , конференцн, вистав ' .. ' 

· · одах за межами Украши; 
• 

вщповщних зах . . органiзацiями дослiдження у вiдповiдносп з н
апрямками 

9.4.2. проводить сшл~но з _:ноземними . 
.. . i пубшкуе 1х результати , . . 

свое~ д1яльност ' . . роекти за участю iноземних партнерш та Мi
жнародних 

9 4 3 ·зуе iншi сшлью програми тап 
.. 

· · · peaJ.I~ ть чинному законодавству Украши. .. 

орrанiзац~и, що не суперечиДОКРЕМЛЕНI ПIДРОЗДIЛИ О
РГ AHIЗA~II ... . 

1 О. BI . енням Загальних зборiв Оргаюзацн за територ1альним 
. • же утворювати за р~ш 

• щах 

10.1. Оргаюзашя мо V 6 , днаних територiальних громадах, м1стах, селах, сели 

бластях раионах, о е .. б 

принципом в о . , . ... кi не мають статусу юридично1 осо и. 

. . д~ли Оргаюзацн, я 
вiдокремлен1 шдроз 
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1 о.2 . Основними вiдокре~• . в ,v,леними . . . . . . 

пiдрозд~ли . окремих вип nщрозщлами Органiзацii' r обласнi та м1сью вщокремлею 

3борами ОрганiзацiУ можадках, задля реалiзацii' окремих територiальних проектiв, Загальним~ 

· . уть утвор 
· · ею 

пiдрозд~ли, а також вщокре . . юватися районнi, сiльськi або селищю вщокремл 

в . . млен1 nщр . 
10.З. щокремлею пiдрозд· 

0_здщи в об 'сднаних територiальних громадах
. . 

0сновi Статуту Opraнiзaцii'. ~ли Оргаюзацii' утворюються та здiйснюють свою дiяльюсть 
на 

1 о.4. Вiдокремленi пiдрозд· . 

загальними Зборами Орган · щ~. Оргаюзацii' мають своi' Положения, якi затверджуються 
1зац11 . Полож · · · о · ... е 

суперечити законодавству у " ення про вщокремлений шдроздш ргаюзацн не мож 

• • кращи та Статут о · ... 
J0.5. Вщокремлею пiдроздiли O . ... ~ ргаюзац11 . . ... . . . 

загальним Зборам Орга 
· ... ~rаюзац11 шдпорядковуються Головi О

ргаюзацн та шдзвпю 

н~зац11. Р1шення · · · ... б ' ля 

виконання вiдокремленим . . орrаюв управшння Оргаюзацн с о 
ов язковими д 

и пщрозщлами о · ... 
10.6. Голова Органiзацii' може рrаюзацн. 

. . 

органiзацii' у випадк в~?.учатися у справи будь-якого вiдок
ремленого шдроздшу 

У, ЯКЩО Дll ц · 
у " 

оложенням Статуту О . ... . ього пщроздiлу суперечать законодавству кра~ни, 

~О.6 . Вiдокремленi пiд ~:а:~:ащ~ , р~~ен~-~м керiвних органiв ОрганiзацiУ. 

1 о 6.1. Представляют ~ д . О~гаюзацн мають наступнi повноваження: 

0
·
6 2 

р . ь рг~юзащю У межах територii', на яку пошир
юються i'x повноваження. 

1 . . . еал1зують статутю мету 
· · 

... 

.. , щш та напрями дiяльностi Органiзацii'
 у межах територн, на 

яку поширюються 1х повнова
ження. 

10.6.3. Проводять роботу по залуч 
. . 5 · 

енню нових член1в (учасни
юв) з використанням засо 

1в, не 

заборонених законодавством Украi
'ни. 

10.7. Органами управлiння в~·до · · о · ... К · 
. . кремленими шдроздшами ргаюзацн € ер1вник 

вiдокремленого шдрозд1лу Органiзацi'i та Заступник Керiвника вi
докремленого пiдроздiлу 

Органiзацii'. 

10.8. Керiвник_и вiдокремлених пiдроздiлiв Органiзацii' 
призначаються Головою Органiзацi'i iз 

числа_ учасниюв ОрганiзацiУ строкам н
а 1 рiк i дiють вiдповiдно до цього Статуту

, Положения 

про вщокремлений пiдроздiл Органiз
ацii' .н;а пiдставi довiреностi, видано'i Гол

овою Органiзацi'i. 

Пiдпис Голови Органiзацii' на довiрен
остi посвiдчусться нотарiально. 

10.9. Керiвник вiдокремленого пiдроздiлу Ор
ганiзацii' дiс на громадських засадах

, якщо iнше не 

встановлено Головою Органiзацi
У. 

10.1 О. Керiвник вiдокремленого пiдро
здiлу Органiзацii' мае право: 

10.10.1. Приймати рiшення про використання
 назви та символiки Органiзацii

' для реалiзацii' 

мети, цiлей та напрямiв дiяльностi
 Органiзацii'. 

10.10.2. Звертатися до керiвних органiв Органiзац
ii' щодо отримання допомоги у реал

iзацii' мети, 

цiлей та напрямiв дiяльностi Органiзац
iУ. 

10.10.3. Звертатися iз клопотаннями до керiвних
 органiв Органiзацi'i. 

10.10.4. Призначати за письмовим погодженням Голови 
Органiзацii' Заступника Керiвника 

вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацii
' та приймати рiшення про припинен

ня повноважень 

Заступника Керiвника вiдокремленого пi
дроздiлу Органiзацii'. 

10.10.5. Представляти Органiзацiю у межах тер
иторii', на яку поширюються 'ix повноваження та 

повноважень визначених довiренiстю. 

I О. I 0.6. Пре~ставляти iнтереси_ уч.~сникi~ Органiзацi'i, внесених до чл:нського списку 

вiдокремленого пiдроздiлу Оргаюза
цн, у вщносинах з орган_~ми держ

авно~ влади, iншими 

державними органами , органами мiсцевого_ са~юврядування, 1х службовими та посадовими 

особами , пiдприrмствами, установами , ~ргаюзац~ями . ~ 

10.11 . Керiвник вiдокремленого пiдрозд1лу зо_бов -~зании : 

10.11. I. Дотримуватися вимог Стату;у О_rгаюзац
н. . ... . . 

I О.1 I .2. Виконувати законнi та прииняп в межах ви
мог Статуту Оргаюзацн р1шення кершних 

орrанiв Органiзацii'. 
· ... 

J о 11 3 3 
. Загальними Зборами Оргаюзац11 на вимогу Загальних Зборiв 

. . . впувати перед 
· · о · ... 

О · ... • нням дiяльностi вiдокремленого ш
дроздшу ргаюзацн . 

рган1 зац11 по вс1м пита 
• · о · ... 

J о I J 4 в Ии~ список вiдокре
мленого шдроздшу ргаюзацн за типовою формою 

• . . ести членськ 

, 

затвердженою Головою Органiзацii'. 
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10.11.5. Не допускати дiй , спрямованих на порушення честi , гiдностi учасникiв Органiзацi'i. 
10.12. Повноваження Керiвника вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i припиняються у 
випадку: 

J 0.12.1. закiнчення строку повноважень; 
10.12.2. припинення членства в Органiзацi'i; 
10.12.3. прийнятгя Головою Органiзацi'i рiшення про припинення повноважень Керiвника 
вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i. 

10.13. Заступник Керiвника вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i призначаеться Керiвником 
вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацй за письмовим погодженням Голови Органiзацi'i зi складу 
учасникiв Opraнiзaцi'i строкам на 1 рiк. Строк повноважень Заступника Керiвника 
вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i не може перевищувати строку повноважень Керiвника 
вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i. 

10.14" Заступник Керiвника вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i дiе на пiдставi довiреностi, 
видано'i Керiвником вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i. Пiдпис Керiвника вiдокремленого 
пiдроздiлу Органiзацi'i на довiреностi посвiдчупься нотарiально . Повноваження Заступника 
Керiвника вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i не можуть бути ширшi, нiж повноваження 

Керiвника вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i. 

10.14. Заступник Керiвника вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i: 
10.14.1. Органiзовуе особистий прийом та розгляд звернень фiзичних, юридичних осiб та 
учасникiв Органiзацi'i. 

10.14.2. Виконуе доручення Керiвника вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i, керiвних органiв 
Органiзацi'i . 

10.14.3. Представляе в межах повноважень, визначених довiренiстю, Органiзацiю та 
вiдокремлений пiдроздiл Органiзацi'i в заходах, спрямованих на популяризацiю дiяльностi 
Органiзацi'i, змiцнення спiвпрацi з органами державно'i влади, мiсцевого самоврядування, 
пiдприемствами, установами органiзацiями всiх форм власностi. 
10.15. Повноваження Заступника Керiвника вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i 
припиняються у випадку: 

10.15. 1. закiнчення строку повноважень; 
10.15 .2. закiнчення строку повноважень Керiвника вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i; 
1О.15.3. припинення членства в Органiзацi'i; 

10.15.4. прийнятгя Керiвником вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i рiшення про припинення 
повноважень Заступника Керiвника вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацi'i. 

10.16. Дiяльнiсть вiдокремленого пiдроздiлу може бути припинено шляхом його закритгя за 
рiшенням Загальних зборiв Органiзацi'i. 

10.16. Про закритгя вiдокремленого пiдроздiлу Органiзацiя повiдомляе уповноважений орган з 
питань державно'i реестрацi'i вiдповiдно до вимог чинного законодавства Укра'iни. 

1О.17. Майна та кошти, яке було закрiплене за вiдокремленим пiдроздiлом, пiсля припинення 
йога дiяльностi передаються безпосередньо до вiдання Голови Органiзацi'i до прийнятгя 
рiшення щодо розподiлу майна та коштiв Загальними зборами Органiзацi'i. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ 
11.1. Змiни до цього Статуту приймаються виключно Загальними зборами . 
11 .2. Змiни до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш нiж 
3/4 членiв Органiзацi'i, присутнiх на засiданнi Загальних зборiв. 
11 .3 . Змiни до Статуту оформляються у письмовiй формi шляхом викладення Статуту у новiй 
редакцi'i, та пiдлягають обов 'язковiй реестрацi'i у встановленому законодавством порядку. 

11.4. Справжнiсть пiдписiв на Статутi Органiзацi'i нотарiально засвiдчуеться 
12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ОРГ AHIЗAЦII 

12.1 .Припинення дiяльностi Органiзацi'i здiйснюеться за рiшенням Зборiв, шляхом 
саморозпуску або реорганiзацi'i; за рiшенням суду про заборону (примусовий розпуск) 
Opraнiзaцi'i. 
1 2.2.Припинення дiяльностi Opraнiзaцi'i вiдбувапься в порядку, визначеному дiючим 
законодавством Укра·iни . 
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12.з.Питання, пов'язанi з реорганiзацiею Органiзацii', вирiшуються Загальними зборами, якщо за 
ue проголосувало не менш, нiж 3/4 учасникiв Загальних зборiв Органiзацi"i. При реорганiзацi"i 
Органiзацi1 вiдбуваеться перехiд прав та обов'язкiв, що належать Органiзацi"i, до Гi 
правонаступникiв. 
12.4.Органiзацiя може саморозпуститись (бути лiквiдованою) за рiшенням, прийнятим 
загальними зборами бiльшiстю не менш, нiж у 3/4 голосiв або за рiшенням суду. Саморозпуск 
(лiквiдацiя) Органiзацii" здiйснюеться лiквiдацiйною комiсiею, що призначаеться органом, який 
прийняв рiшення про лiквiдацiю. 
12 . 5.Лiквiдацiйна комiсiя оцiнюе наявне майно Органiзацi1, розраховуеться з державою та 

кредиторами, складае лiквiдацiйний баланс i подае його на затвердження до органу, що Гi 

призначив . 

12 . 6.У разi лiквiдацii" Органiзацii" Гi активи передаються однiй або кiльком неприбутковим 
органiзацiям вiдповiдного виду, iншим юридичним особам, що здiйснюють недержавне 
пенсiйне забезпечення вiдповiдно до закону (для недержавних пенсiйних фондiв), або 
зараховуються до доходiв бюджету у разi припинення юридичноi" особи (у результатi i"i 
лiквiдацii", злиття, подiлу, приеднання або перетворення). 

13. ПОРЯДОК РОЗГ ЛЯДУ ПИТ АНЬ, НЕ ПЕРЕДБА ЧЕНИХ СТ А ТУТОМ 
13. l .При розглядi питань, якi не передбаченi цим Статутом , рiшення приймаються Загальними 
зборами Органiзацii". 

ПIДПИС: 

Головуючий Загальних Зборiв Охрiменко Свген Вiкторович 

Секретар Загальних Зборiв Чебаненко Олег Iванович 

Мiсто Кн-
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1В Ук '' ' раша, двадцять дев'яте жовтня двi тисячi двадцято
го року. 

: • ~амська М.М. , приватний нотарiус Киi"вського_ мiського нотарiального округу 

асвщчую справжнiсть пiдписiв Охрiменка €вгена В1кторови
ча та Чебаненка Олега 

Iвановича, якi зроблено у моi"й присутностi. Особу Охрiменка €вгена
 Вiкторовича та 

Чебаненка Олега Iвановича якi пiдписали документ, встановлено, Ух дiездатнiсть 
. ' 

перев1рено. 

Зареестровано в реестрi за №№ot6'Cf ofti СГ 
Стягнуто плати у гривнях згiдно ст. З j Закону Украi·ни «Про нотарi

а ». 

Приватний нотарiус 
Киi·вського мiського 
нотарiального округу 

1 

М.М. Адамська 

Прошито, пронумеровано та скрiплено 
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