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1. Загальні положення 
 

1.1. Громадська організація «ДонНАБА - клуб» (надалі – Організація) є громадською 

організацією, яка створена за спільними рішенням засновників Організації і діє відповідно 

до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та інших 

нормативно-правових актів та цього Статуту. 

1.2. Організація є неприбутковою організацією. 

1.3. Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на 

індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації 

мети діяльності Організації, визначеної цим статутом. 

1.4. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, 

самоврядування, законності та гласності. Організація є вільною у виборі напрямків своєї 

діяльності. 

1.5. Організація створена на невизначений термін. 

1.6. Повне найменування Організації: 

- українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Донбаська 

Національна академія будівництва і архітектури - клуб»;  

- російською мовою – «Донбасская Национальная академия строительства и 

архитектуры - клуб»; 

- англійською мовою – «Donbas National Academy of Civil Engineering and 

Architecture - club». 

 Скорочене найменування:  

- українською мовою –  «ДонНАБА - клуб»; 

- російською мовою –  «ДонНАСА - клуб»; 

- англійською мовою – «DonNACAE - club».  

1.7. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з 

органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, 

рухами, фондами та окремими громадянами. 

1.8. Організація співпрацює з громадськими організаціями, органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування та іншими установами, організаціями всіх форм 

власності з питань діяльності Організації. 

1.9. Організація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) 

організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі 

міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у 

здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України. 

1.10. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту держаної реєстрації. 

1.11. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени не 

відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на 

себе такі зобов'язання. 

2. Мета, завдання та напрямки діяльності Організації 

 

2.1. Метою діяльності Організації є добровільне об’єднання фізичних та юридичних 

осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення 

суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших 

інтересів. 

2.2. Основним напрямком діяльності є сприяння розвитку Донбаської національної 

академії будівництва і архітектури, задоволення та захист спільних інтересів своїх 

членів. Організація не має на меті одержання прибутку.  

2.3. Для досягнення своєї мети Організація спрямовує свою діяльність на вирішення 

наступних завдань:  

 



- сприяння розвитку і забезпечення якості освіти у Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури;  

- сприяння розробці і впровадженню сучасних освітніх, соціально-правових та 

інформаційних технологій, методів і форм вирішення проблем забезпечення 

доступу до освіти та професійного навчання різних верств населення;  

- сприяння розвитку матеріальної бази Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури;   

- сприяння експериментальній діяльності, новаторству та розповсюдженню 

інформації, знань та передової практики;  

- сприяння процесу реформування системи освіти в Україні та запровадженню нових 

форм в управління освітніми закладами;  

- сприяння процесу міжнародного співробітництва у діяльності Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури; 

- сприяння розвитку спорту, фізичного виховання та здорового образу життя; 

- сприяння розвитку житлового і комунального господарства, будівництва, 

архітектури і будівельної галузі в цілому, та у рамках співробітництва з 

підприємствами будівельної галузі, дорадчими органами, Науково дослідними 

інститутами і Міністерством Регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України; 

- сприяння розвитку вітчизняної освіти і науки в рамках співробітництва з освітніми 

установами, дорадчими органами і Міністерством освіти і науки України; 

- проведення конференцій, семінарів, тощо. 

- участь в можливості отримання грантової підтримки від сторонніх організацій з 

ціллю реалізації завдань діяльності Донбаської національної академії будівництва і 

архітектури та власні потреби. 

- видавництво навчальних посібників, підручників, наукових робіт, тощо. 

 

2.4. Організація для виконання завдань має право в установленому порядку:  

- використовувати для розміщення та розповсюдження інформації мережу Інтернет 

та інші засоби масової інформації; 

- засновувати засоби масової інформації; 

- розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі; 

- створювати спеціалізовані бази даних; 

- сприяти проведенню наукових досліджень; 

- надавати фінансову та матеріально-технічну допомогу членам Організації, 

співробітникам та студентам Донбаської Національної академії будівництва і 

архітектури, об'єднанням громадян та іншим, які беруть участь у реалізації 

спільних з Організацією програм та проектів; 

- Організація може бути членом інших об'єднань громадян; 

- укладати договори та інші цивільні правочини відповідно до законодавства 

України; 

- брати участь у вітчизняних та міжнародних заходах, якщо це передбачено 

законодавством України, або сприяти їх проведенню; 

- представляти і захищати права та законні інтереси Організації та її членів у 

державних і недержавних органах; 

- вносити пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування; 

- сприяти організації, координації та фінансуванню заходів, спрямованих на 

досягнення мети Організації; 

- з метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати 

необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення 

госпрозрахункових установ і організацій із статутом юридичної особи, заснування 

підприємств в порядку, встановленому законодавством;  



- здійснювати розвиток міжнародних зв'язків та налагодження міжнародної 

співпраці з питань, які стосуються статутної діяльності Організації; запрошення в 

Україну іноземних спеціалістів, направлення за кордон членів Організації для 

реалізації проектів та програм Організації; 

- провадити іншу не заборонену законом діяльність згідно завдань Організації та 

законодавства України. 

3. Основні принципи діяльності Організації 

3.1. Діяльність Організації базується на принципах: 

• поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації; 

• колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою 

відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень; 

• виборності всіх керівних органів Організації; 

• періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та 

вищестоящими органами; 

• відкритості, гласності, прозорості; 

• свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і 

підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням; 

• обов'язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих. 

3.2. Доступність до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність 

відповідно до вимог законодавства всіх членів Організації.  

4. Членство в Організації, права та обов’язки членів Організації 

4.1. Засновники Організації, які ініціювали створення Організації та прийняли участь у 

роботі установчих зборів Організації, набувають статусу члена Організації та мають права 

і несуть обов’язки, передбачені законодавством і цим статутом для членів Організації. 

4.2. Членство в Організації є індивідуальним та колективним. 

4.2.1. Колективними членами Організації можуть бути юридичні особи приватного та 

публічного права, підприємства, установи, організації. 

4.2.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути фізичні особи — громадяни 

України, особи без громадянства та громадяни інших держав, які досягли 18 років. 

4.3. Індивідуальний та колективний член Організації керується статутом та іншими 

документами Організації, приймає участь у діяльності Організації, регулярно сплачує 

членські внески у встановленому в Організації розмірі та порядку. Розмір та порядок 

сплати членських внесків регулюється Положенням про вступні та членські внески, що 

затверджується Правлінням Організації. 

4.4. Члени Організації вступають та вибувають з Організації шляхом подачі письмової 

заяви (в довільній формі) про бажання вступу від фізичної особи, заяви та рішення 

відповідного органу управління — на ім’я Голови Правління Організації. Такі заяви 

мають бути розглянуті Правлінням в місячний термін з дати її отримання. Рішення про 

прийом членів (виключення) приймає Правління Організації. 

4.5. Прийом нових членів до Організації здійснюється в наступному порядку: 

4.5.1. Особа, яка бажає стати членом Організації, подає належно оформлену заяву на ім’я 

Голови Правління Організації.  

4.5.2. Правління Організації повинно розглянути подану заяву у місячний термін і 

прийняти рішення про відмову або згоду на прийом у члени Організації. 

4.5.3. Рішення про прийом у члени Організації доводиться заявнику в письмовій формі в 

10-денний термін з дня прийняття рішення. 

4.6. Члени Організації мають рівні права і обов’язки. 

4.7. Члени Організації мають право: 



4.7.1. обирати та бути обраними до органів управління Організації; 

4.7.2. на свій запит отримувати звіт про використання коштів Організації; 

4.7.3. брати участь в управлінні справами Організації в порядку, визначеному цим 

статутом; 

4.7.4. приймати участь в роботі Організації та в заходах, що проводяться Організацією, в 

порядку передбаченому цим статутом; 

4.7.5. вільно вийти з членів Організації; 

4.7.6. одержувати інформацію про діяльність Організації; 

4.7.7. пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Установчих зборів, 

що стосуються діяльності Організації; 

4.7.8. висловлювати свої думки та виходити з пропозиціями до відповідних органів 

Організації щодо її діяльності; 

4.7.9. можуть одержувати підтримку щодо захисту та реалізації своїх прав і інтересів, 

здійснювати власні творчі ідеї, проекти, програми і пропозиції; 

4.7.10. на підставі відповідного доручення представляти інтереси Організації та діяти від її 

імені. 

4.8. Члени Організації зобов’язані: 

4.8.1. виконувати вимоги цього статуту, рішення Установчих зборів та інших органів 

управління Організації; 

4.8.2. сприяти здійсненню мети і завдань Організації; 

4.8.3. сумлінно виконувати свої обов’язки; 

4.8.4. брати активну участь у діяльності Організації; 

4.8.5. не допускати дій, що можуть нанести Організації репутаційну або матеріальну 

шкоду; 

4.8.6. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в порядку і розмірах, що 

регулюються Положенням про порядок сплати вступних та членських внесків, 

затвердженого Правлінням Організації. 

4.8.7. виконувати інші обов’язки згідно рішень органів управління Організації. 

4.9. Члени Організації діють у межах своїх повноважень та відповідно до цього статуту. 

4.10. Члени Організації можуть бути виключені з неї за рішенням Правління: 

4.10.1. за порушення вимог цього статуту та документів, що регламентують діяльність 

Організації; 

4.10.2. за несплату членських внесків чи у разі наявності інших боргів перед Організацією 

4.10.3. за власним бажанням за рішенням Правління, затвердженого Загальними зборами 

Організації. 

4.11. Правління може своїм рішенням тимчасово припинити членство в Організації. 

 

5. Органи Організації 

 

5.1.Центральними статутними органами управління Організації є: 

5.1.1. Загальні збори Організації; 

5.1.2. Правління Організації; 

5.1.3. Ревізійна комісія Організації. 

 

6. Загальні збори 

 

6.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори Організації, які скликаються 

Правлінням не рідше одного разу на рік. 

6.2. Позачергові загальні збори учасників скликаються Головою Організації при 

наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності 

товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси 



товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного 

капіталу, а саме у випадках: 

6.2.1. виникнення загрози суттєвим інтересам Організації; 

6.2.2. виявлення зловживань з боку посадових осіб Організації; 

6.2.3. виникнення термінових, непередбачених ситуацій, вирішення яких входить до 

компетенції Загальних зборів Організації. 

6.3. Загальні збори Організації вважаються повноважними, якщо на них присутні 

учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками 

голосів. 

6.4. Про проведення Загальних Зборів членам  Організації повідомляється не пізніше 

ніж за 30 днів до їх скликання у порядку, визначеному Загальними зборами. У 

повідомленні, зокрема, зазначаються час і місце проведення таких зборів та їх порядок 

денний. 

6.5. Відокремлені підрозділи (в тому числі і члени) Організації мають право не менш як 

за 7 днів до дати проведення Загальних зборів надсилати до Правління письмово свої 

пропозиції щодо порядку денного. Рішення про включення питань до порядку денного 

приймає Правління. 

6.6. До компетенції Загальних зборів Організації належать: 

6.6.1. затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього; 

6.6.2. обрання Правління Організації у складі Голови Правління, заступника Голови 

Правління та членів Правління терміном на 3 роки; 

6.6.3. обрання голови та членів Ревізійної комісії Організації терміном на 3 років; 

6.6.4. затвердження програм діяльності Організації; 

6.6.5. визначення основних напрямків діяльності Організації; 

6.6.6. прийняття рішень про припинення діяльності Організації; 

6.6.7. затвердження рішень Правління про виключення з членів Організації; 

6.6.8. прийняття рішень про делегування частини повноважень Правлінню та Голові 

Правління Організації; 

6.6.9. реалізація права власності на майно та кошти Організації; 

6.6.10.  затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії. 

6.7. З решти питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

ніж ¾ присутніх на загальних зборах. 

 

7. Правління Організації, повноваження Голови правління 

 

7.1. Правління Організації є постійно діючим органом управління Організації у період 

між Загальними зборами Організації. Правління має право приймати рішення з будь-яких 

питань діяльності Організації, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних 

Зборів Організації. Склад Правління обирається Загальними Зборами Організації 

терміном на 3 роки. 

7.2.Правління Організації вирішує наступні питання: 

7.2.1. забезпечує ефективну діяльність Організації; 

7.2.2. забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними Зборами, та звітує про 

їх виконання; 

7.2.3. приймає невідкладні рішення з питань, що виникли в процесі діяльності, які, 

в разі необхідності, виносить на затвердження Загальних Зборів; 

7.2.4. попередньо розглядає питання, що належать до компетенції Загальних 

Зборів Організації, та подає свої пропозиції щодо їх вирішення; 

7.2.5. подає Загальним Зборам обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін та 

доповнень до статуту Організації; 

7.2.6. організаційно забезпечує скликання та проведення Загальних Зборів 

Організації; 



7.2.7. здійснює контроль за додержанням членами Організації вимог статуту 

Організації та приймає оперативні заходи стосовно порушників цих вимог; 

7.2.8. організовує, в разі потреби, проведення незалежного аудиту для 

підтвердження достовірності та повноти річного балансу; 

7.2.9. розглядає пропозиції по виділенню коштів на здійснення діяльності 

Організації згідно з цим Статутом; 

7.2.10. проводить експертизу запропонованих Організації іншими організаціями 

проектів на предмет відповідності їх законодавству України та статуту Організації; 

7.2.11. приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Організації; 

7.2.12. приймає до Організації нових членів; 

7.2.13. приймає рішення про виключення з членів Організації та виносить ці 

рішення на затвердження Загальних Зборів; 

7.2.14. приймає рішення про створення установ, організацій із статусом юридичної 

особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством, 

затверджує їх статути (положення) та призначає їх керівників; 

7.2.15. затверджує зразки круглої печатки із своїм найменуванням (в разі 

необхідності та реєстрації символіки — із символікою), кутовий та інші штампи, бланки, 

символіку, посвідчення, інші реквізити та атрибутику Організації, положення про них та 

інші внутрішні положення, необхідні для діяльності Організації; 

7.2.16. розглядає порядок створення, формування та використання активів 

Організації та подає їх на затвердження Зборів; 

7.2.17. приймає рішення про створення (ліквідацію) місцевих осередків, затверджує 

положення про них та приймає рішення про їх легалізацію шляхом письмового 

повідомлення про заснування у встановленому чинним законодавством порядку; 

7.2.18. приймає рішення про заснування засобів масової інформації; 

7.2.19. здійснює господарське управління коштами та майном Організації; 

7.2.20. здійснює іншу діяльність в межах наданих Загальними зборами повноважень. 

7.3. Члени Правління та члени Ревізійної комісії за посадою є делегатами Зборів 

Організації. 

7.4. Члени Правління не можуть бути членами Ревізійної комісії, а члени 

Ревізійної комісії не можуть бути членами Правління Організації. 

7.5. Засідання Правління Організації проводяться не рідше ніж один раз у 

півроку. Позачергові засідання Правління проводяться на вимогу більшості його членів, 

Голови Правління, заступника Голови Правління або Ревізійної комісії. Засідання 

Правління скликаються Головою Правління Організації та правомочні при наявності 

простої більшості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів, 

присутніх на засіданні Правління. 

7.6. Голова Правління Організації: 

7.6.1. є керівною особою Організації; 

7.6.2. представляє Організацію у відносинах з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, 

об’єднаннями громадян, окремими фізичними особами, а також у міжнародних зв’язках; 

7.6.3. організовує роботу Правління Організації та головує на його засіданнях; 

7.6.4. здійснює контроль за діяльністю місцевих осередків, в тому числі і їх 

керівників; 

7.6.5. здійснює оперативне управління майном та коштами Організації; 

7.6.6. може здійснювати іншу діяльність у межах додатково наданих йому 

Загальними Зборами та Правлінням повноважень; 

7.6.7. приймає на роботу, переміщує, звільняє штатних працівників, відповідає за 

організацію їхньої роботи; 



7.6.8. підписує від імені Організації документи, відкриває та закриває рахунки, в тому 

числі і валютні, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, укладає 

відповідні угоди з ними та здійснює фінансові операції; 

7.6.9. без доручення діє від імені Організації; 

7.6.10. видає накази, доручення, дає вказівки і розпорядження, обов’язкові для 

виконання штатними працівниками та членами Організації; 

7.6.11. видає доручення членам Правління та працівникам Організації на здійснення 

юридично значимих дій; 

7.6.12. відповідає за організацію збереження печатки, штампів, символіки та іншої 

атрибутики Організації; 

7.6.13. визначає обсяги витрат на відрядження особам, які направляються у 

відрядження для виконання статутних завдань Організації; 

7.6.14. накладає дисциплінарні стягнення і притягає працівників до матеріальної 

відповідальності; 

7.6.15. готує та вносить на розгляд Загальним зборам Учасників пропозиції щодо 

створення філій та представництв. 

7.6.16. затверджує штатний розклад виконавчого апарату Організації, а також 

кошторис витрат на його утримання; 

7.6.17. затверджує Положення про порядок сплати вступних та членських внесків, 

інших положень, що регламентують діяльність Організації; 

7.6.18. визначає умови та порядок оплати праці штатних працівників Організації; 

7.6.19. має право без спеціального доручення з боку Правління, Загальних зборів та 

Ревізійної комісії на відкриття банківських рахунків.  

7.7. Голова Правління Організації підзвітний Загальним Зборам. 

7.8. Повноваження Голови Правління Організації тривають чотири роки з 

моменту обрання на Загальних зборах. 

7.9.  Підставами для переобрання Голови Правління Організації можуть бути: 

добровільна відмова від займаної посади; тяжка і тривала хвороба; грубе або 

систематичне порушення Головою Правління Організації положень статуту Організації. 

7.10. На час відсутності Голови Правління Організації його обов’язки виконує 

заступник Голови Правління або член Правління за його дорученням. 

7.11. Контролюючі функції в Організації здійснює Ревізійна комісія. Ревізійна 

комісія обирається строком на 3 роки Загальними зборами Організації. Ревізійна комісія 

на своєму засіданні розробляє Положення про Ревізійну комісію Організації, яке 

затверджується Правлінням Організації. 

 

8. Ревізійна комісія 

 

8.1.Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснюється ревізійною 

комісією, що утворюється строком на два роки під час проведення загальних зборів з 

числа учасників Організації в кількості не менше трьох осіб. 

8.2.Ревізійна комісія здійснює свої повноваження відповідно до відповідного Положення 

про Ревізійну комісію, затвердженого Загальними зборами. 

8.3.Перевірка діяльності Голови Правління Організації проводиться Ревізійною комісією 

за дорученням Загальних зборів. 

8.4.Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Організації подання їй всіх 

необхідних матеріалів, зокрема бухгалтерських документів, особистих пояснень. 

8.5.Ревізійна комісія може залучати до роботи аудиторів. 

8.6.Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок на Загальних 

зборах. 

8.7.Ревізійна комісія складає висновок щодо річних звітів та балансів, на підставі якого 

Загальні збори затверджують річний баланс Організації. 



8.8.Ревізійна комісія в разі виявлення фактів зловживання з боку посадових осіб 

Організації або виникнення загрози його істотним інтересам може вимагати скликання 

позачергових загальних зборів. 

8.9.Загальні збори можуть прийняти рішення про проведення аудиту. 

8.10.Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення засідань, які 

проводяться в міру необхідності, але не менше 1 разу в рік. Засідання Ревізійної комісії є 

правомочними за умови присутності на них більш як половини її членів. Рішення на 

засіданнях приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. За 

рішенням Ревізійної комісії на її засіданнях ведеться протокол, що підписується всіма 

членами Ревізійної комісії. 

 

9. Порядок звітування керівних органів. 

 

9.1. Ревізійна комісія звітує перед Загальними Зборами щодо виконання своїх 

повноважень відповідно до положень Статуту на чергових засідання Загальних Зборів 

один раз на рік, або додатково на вимогу Загальних Зборів або Голови правління на 

позачерговому скликанні Загальних Зборів. 

9.2. Правління та Голова правління звітують перед Загальними зборами щодо виконання 

своїх повноважень відповідно до положень Статуту на чергових засідання Загальних 

зборів один раз на рік, або додатково на вимогу Загальних зборів або Наглядової Ради на 

позачерговому скликанні Загальних зборів. 

9.3. Голова правління звітує перед Правлінням щодо виконання своїх повноважень 

відповідно до положень Статуту на чергових засіданнях Правління два рази на рік, або 

додатково на вимогу Правління  на позачерговому скликання Правління. 

 

 

  

10.  Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених 

підрозділів Організації  

 

10.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням 

Правління Організації та не є юридичними особами. 

10.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Організації. Керівник 

відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації. 

10.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження: 

10.3.1. реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в 

межах наданих рішенням Правління; 

10.3.2. проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним 

законодавством України; 

10.3.3. представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної 

одиниці.  

10.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на: 

10.4.1. використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації; 

10.4.2. отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та 

посадових осіб Організації; 

10.4.3. бути присутнім на установчих зборах Організації, засіданні Правління; 

10.4.4. звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації; 

10.4.5. захист своїх законних прав та інтересів; 

10.4.6. всебічне сприяння при виконанні покладених на нього обов’язків від керівних 

органів Організації. 

10.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний: 

10.5.1. дотримуватись вимог Статуту Організації; 



10.5.2. активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах 

Статуту Організації та чинного законодавства); 

10.5.3. не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації. 

10.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття 

за рішенням Правління або Установчих зборів Організації а також в судовому порядку. 

10.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається 

безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та 

коштів Загальними зборами. 

 

 

11.  Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна 

 

11.1. Організація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та 

статутних цілей і завдань Організація має право на власне рухоме й нерухоме майно, 

обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним 

законодавством України. 

11.2. Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно. 

11.3. Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок: 

11.3.1. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги чи добровільних пожертвувань; 

11.3.2. пасивних доходів; 

11.3.3. дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних 

цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, 

допомоги. 

11.3.4 вступних внесків; 

11.3.5 грантової допомоги. 

11.4. Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та 

кошторису витрат Організації здійснюють Загальні Збори.  

11.5. Організація не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів. 

11.6. Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та 

бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної 

податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених 

законодавством. 

11.7. Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної 

мети та забезпечення напрямків діяльності Організації. 

 

12.  Порядок внесення змін до Статуту 

 

12.1.Організація зобов'язана у строк до 10 робочих днів з дати прийняття Загальними 

зборами Організації відповідного рішення, повідомити орган, що провів реєстрацію, про 

зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру. 

12.2. Реєстрація змін до установчих документів Організації проводиться згідно з чинним 

законодавством України. 

12.3. Зміни до Статуту Організації набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної 

реєстрації, крім випадків, передбачених законодавством. 

12.4 Зміни до статуту заслуховуються на Загальних зборах, рішення приймається, якщо за 

нього проголосувало не менш ніж ¾ присутніх на загальних зборах. 

 

13. Припинення діяльності Організації 

 

13.1. Припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється: 



13.1.1. за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління 

громадського об'єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до 

іншого громадського об'єднання такого самого статусу; 

13.1.2.  за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання. 

13.2. Приєднання (саморозпуск) проводиться за рішенням Загальних Зборів, якщо за таке 

рішення проголосувало 3/4 голосів присутніх на Загальних Зборах членів Організації. 

13.3. При реорганізації Організації її права та обов’язки переходять до неприбуткових 

громадських організацій.  

13.4. Організація ліквідується за рішенням Загальних Зборів, якщо за таке рішення 

проголосувало 3/4 присутніх на Загальних зборах, або за рішенням суду у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

13.5. Органи, за рішенням яких припиняє діяльність Організація, створюють ліквідаційну 

комісію, яка після задоволення усіх законних вимог кредиторів, вирішує питання про 

майно та кошти Організації. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню Організацією. Ліквідаційна комісія створює ліквідаційний 

баланс і представляє його Зборам на затвердження. 

13.6. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій 

організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. 

 

14.  Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів та розгляд 

скарг 

 

14.1. Звернення і заяви членів Організації розглядаються відповідно до положень Закону 

України «Про звернення громадян» та інших законодавчих актів. 

14.2. Рішення, дії, бездіяльність Правління та інших виконавчих органів Організації 

оскаржуються до Загальних зборів або до суду. 

14.3. Рішення, дії, бездіяльність Загальних зборів Організації оскаржуються в судовому 

порядку. 
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