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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АЕРОРОЗВІДКА» (надалі – 

«Організація») є добровільним громадським об'єднанням фізичних 

осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та 

громадянина, задоволення суспільних, зокрема, соціальних, 

культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб. 

1.2. Організація створюється і діє на принципах добровільності; 

самоврядності; вільного вибору території діяльності; рівності перед 

законом; відсутності майнового інтересу її членів (учасників); 

прозорості, відкритості та публічності. 

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом 

України «Про громадські об'єднання», іншим чинним законодавством 

України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є 

також регламентні документи та рішення загального характеру, що 

приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є 

обов’язковими для всіх членів. 

1.4. Організація за організаційно-правовою формою здійснює діяльність як 

громадська організація. 

1.5. Організація здійснює діяльність зі статусом юридичної особи. 

1.6. Організація є неприбутковою організацією, метою якої не є одержання 

прибутку. 

1.7. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її 

взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних 

форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими 

громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в 

Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або 

особами без громадянства. 

1.8. Організація має статус юридичної особи, має самостійний баланс, 

рахунки в установах банків, в тому числі й в іноземній валюті, в тому 

числі за кордоном України. 

1.9. Організація має виключне право на використання свого найменування, 

в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою 

національної меншини. 

1.10. Організація користується рівними правами та несе обов'язки, пов'язані 

з її діяльністю, може мати печатку з власним найменуванням, бланки, 

штампи та інші реквізити. Організація може мати власну символіку 

(емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає 

реєстрації у встановленому законодавством порядку. 
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1.11. Організація має право набувати майнові та особисті немайнові права, 

а також бути стороною в судах загальної юрисдикції та юрисдикційних 

органах інших держав. 

1.12. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним 

їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а 

її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком 

випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання. 

 

Стаття 2.  

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

2.1. Найменування та назва Організації: 

2.1.1 Найменування Організації: 

Повне найменування Організації: 

● українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АЕРОРОЗВІДКА». 

Скорочене найменування Організації: 

● українською мовою – ГО «АЕРОРОЗВІДКА». 

2.1.2 Назва Організації іноземною мовою: 

Повна назва Організації: 

● англійською мовою – «AEROROZVIDKA».  

Скорочена назва Організації: 

● англійською мовою – «AEROROZVIDKA». 

 

Стаття 3.  

МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

3.1. Метою діяльності Організації є сприяння забезпеченню національної 

безпеки і оборони, збереженню територіальної цілісності та 

незалежності України, відсічі і стримуванню збройної агресії проти 

України, протидії тероризму, відбудови України, захисту прав і свобод 

людини та громадянина, задоволенню суспільних, зокрема, 

соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або 

інших осіб. 

3.2. Цілями діяльності Організації є: 

3.2.1. сприяння силам безпеки та оборони України у розвитку та 

впровадженні роботизованих та мережоцентричних спроможностей 

включно із питаннями визначення доктрини (концепції) застосування, 

організаційного, логістичного, матеріального та іншого забезпечення, 

розвитку технологічної та виробничої бази, тощо; 
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3.2.2. Впровадження, розгортання та утримання ситуаційних центрів для 

забезпечення ситуаційної обізнаності щодо операцій із забезпечення 

національної безпеки і оборони (в межах чинного законодавства), 

збереження територіальної цілісності та незалежності України, відсічі 

та стримуванні агресії проти України, із протидії тероризму, з 

упередження та боротьби із наслідками надзвичайних ситуацій, 

захисту довкілля та допомоги населенню та захисту населення та 

розмінування та відбудови України, серед сил безпеки та оборони, 

інших осіб, що відповідним чином залучені до таких операцій; 

3.2.3. Сприяння органам антитерористичної діяльності із запобігання  

терористичним проявам, та їх припиненню, участі в 

антитерористичних операціях, аналізу поточних ризиків і загроз у 

сфері боротьби з тероризмом; 

3.2.4. Підтримка заходів з охорони порядку, збереження територіальної 

цілісності, незалежності України, забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсіч і стримування збройної агресії проти України; 

3.2.5. Сприяння трансформації сил безпеки та оборони України серед іншого 

в частині впровадження процесів сенсорно-інформаційного 

забезпечення (ISTAR), процесів розвідувальної аналітики, 

автоматизованих систем бойового управління, впровадження 

стандартів НАТО із серед іншого питань C4ISR, тощо; 

3.2.6. Підтримка ветеранського руху, залучення ветеранів до реалізації 

проектів Організації, сприяння морально-психологічній реабілітації та 

адаптації; 

3.2.7. Популяризація використання безпілотної авіації та інших 

роботизованих систем, систем штучного інтелекту та машинного 

навчання; 

3.2.8. Популяризація технічної обізнаності громадян, інноваційного 

мислення та використання новітніх технологій; 

3.2.9. Підтримка діяльності, спрямованої на збереження якості 

навколишнього середовища на рівні, що забезпечує стійкість біосфери; 

3.2.10. Надання допомоги пораненим, постраждалим внаслідок війни, 

родинам загиблих в межах чинного законодавства. 

3.3. Основні завдання діяльності Організації визначаються Правлінням за 

погодженням з Наглядовою Радою. 

3.4. Для досягнення статутних мети та цілей, Організація здійснює 

діяльність за наступними напрямами: 

3.4.1. Організовує власну діяльність, залучає до неї існуючих та нових 

членів, партнерів, сторонніх осіб, організовує їхню діяльність задля 

досягнення мети та цілей Організації; 

3.4.2. Залучає кошти та майно від благодійників, інші джерела надходжень в 
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тому числі з-за кордону та за кордоном України, в тому числі у 

публічний спосіб, за допомогою аукціонів, інформаційних кампаній 

тощо в межах чинного законодавства. У разі необхідності забезпечує 

доставку майна, включно із перетином державного кордону України та 

оплатою відповідних митних, податкових та інших зборів і 

транспортних витрат; 

3.4.3. Надає цільове фінансове та майнове забезпечення проектів та 

проектних програм, направлених на досягнення статутних мети та 

цілей Організації, включно з оплатою відповідних послуг та праці;  

3.4.4. Розпоряджається коштами та майном задля забезпечення здатності 

досягати статутних мети та цілей у сталий та безперервний спосіб. 

Формує матеріально-технічну базу шляхом придбання інвентаря, 

витратних матеріалів, обладнання; 

3.4.5. Утримує або забезпечує повне або часткове утримання результатів 

проектів та проектних програм; 

3.4.6. Здійснює реєстрацію та управління правами власності на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

3.4.7. Спрямовує або допомагає спрямувати діяльність інших організацій, 

фізичних та юридичних осіб, фінансових та інших партнерів із 

залучення майна та коштів, та їхнього використання відповідно до 

мети та цілей Організації; 

3.4.8. Безоплатно передає майно та кошти у власність, безоплатно надає 

послуги та виконує роботи для сил безпеки та оборони України та 

інших визначених бенефіціарів; 

3.4.9. Здійснює консультації, виконує роботи, надає послуги щодо питань 

своєї статутної діяльності; 

3.4.10. Здійснює господарську діяльність, набуває майнові та немайнові права 

відповідно до законодавства, виступає як учасник, акціонер, 

засновник, член інших організацій та або юридичних осіб різних 

організаційно-правових форм; 

3.4.11. Встановлює та розвиває ділові контакти з іншими організаціями, 

юридичними та фізичними особами, в тому числі інших країн з метою 

взаємодії та обміну досвідом; 

3.4.12. Організовує заходи, проекти, курси, навчальні програми із новітніх 

технологій. Проводить навчальні, навчально-тренувальні та інші 

заходи фахівців у сфері новітніх технологій (роботизовані технології, 

БПЛА та ін.);  

3.4.13. Залучає інвестиції для здійснення своїх цілей та основних завдань 

діяльності, а також для розвитку співробітництва з громадськими та 

іншими структурами; 

3.4.14. В межах чинного законодавства, співпрацює з силами безпеки та 
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оборони України, державною службою надзвичайних ситуацій тощо 

для надання консультаційної, організаційної допомоги, технічної 

експертизи; 

3.4.15. Надає консультативну допомогу органам державної влади, органам 

місцевого самоврядування та іншим організаціям та установам з 

питань використання новітніх технологій, підтримки діяльності, 

спрямованої на збереження якості навколишнього середовища; 

3.4.16. Виконує науково-дослідницькі, дослідно-конструкторські, проектно-

конструкторські, технологічні роботи, а також роботи, пов'язані з 

доведенням отриманих результатів, виробів, знань, прототипів до 

стадії практичного їх використання; 

3.4.17. Розробляє, впроваджує та супроводжує інформаційні системи, 

програмні засоби та продукти, направлені на розвиток спроможностей 

у таких сферах, як здійснення спостереження, покращення ситуаційної 

обізнаності, впровадження автоматизованого управління, іншої 

технічної експертизи тощо; 

3.4.18. Проектує, виготовляє та постачає вироби, системи, розробляє та 

впроваджує технології, спрямовані на підвищення та розвиток 

спроможностей сил безпеки та оборони України. Передає на 

безоплатній основі вироби, програмне забезпечення, виготовлене за 

результатами науково-дослідницької та дослідно-конструкторської 

діяльності силам безпеки та оборони України та іншим визначеним 

бенефіціарам, а також здійснює комерціалізацію наукових та 

конструкторських розробок відповідно до законодавства. 

 

Стаття 4.  

ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ 

4.1. Організація має право: 

4.1.1 вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати 

свою мету (цілі); 

4.1.2 звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових 

осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), 

скаргами; 

4.1.3 одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, 

що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації; 

4.1.4 брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні 

проектів нормативно-правових актів, що видаються органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються 

сфери діяльності Організації та важливих питань державного і 
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суспільного життя; 

4.1.5 проводити мирні зібрання; 

4.1.6 бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та 

немайнові права відповідно до законодавства, бути учасником, 

акціонером, засновником, членом інших організацій та або юридичних 

осіб різних організаційно-правових форм, в тому числі і за кордоном 

України; 

4.1.7 засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби 

масової інформації; 

4.1.8 брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно 

до законодавства України; 

4.1.9 брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що 

утворюються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування для проведення консультацій з громадськими 

об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються 

сфери їхньої діяльності; 

4.1.10 представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси 

своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому 

числі судах, правоохоронних органах, в органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх 

форм власності та підпорядкування; 

4.1.11 брати участь в організації та фінансуванні, а також самостійно 

проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, 

консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов'язані 

зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників 

громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, 

експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних; 

4.1.12 отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить 

безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової 

допомоги, пожертв, грантів, доходів та самостійно вирішувати питання 

про їх використання відповідно до положень цього Статуту та 

законодавства України; 

4.1.13 здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, 

необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через 

створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб 

(товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям, 

завданням) та напрямам діяльності Організації та сприяє їх 

досягненню; 

4.1.14 підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян 

інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних 

заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать 
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міжнародним зобов’язанням України; 

4.1.15 на добровільних засадах брати участь або засновувати громадські 

об’єднання, тощо, у тому числі міжнародні/за межами кордону 

України, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу; 

4.1.16 одержувати на умовах оренди та/або безкоштовного користування 

будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне 

для здійснення статутної діяльності Організації; 

4.1.17 безпосередньо та/або через створені та/або належні їй на праві 

власності юридичні особи (товариства, підприємства тощо) бути 

виконавцем державного замовлення відповідно до закону; 

4.1.18 брати участь в організації та проведенні науково-практичних 

конференцій, семінарів та інших заходів з розвитку спроможностей у 

таких сферах, як здійснення спостереження, покращення ситуаційної 

обізнаності, впровадження автоматизованого управління, іншої 

технічної експертизи; 

4.1.19 відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах 

банків, в тому числі за кордоном України; 

4.1.20 засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її 

партнерів; 

4.1.21 створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати 

програми, пов'язані зі статутною діяльністю Організації; 

4.1.22 публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; 

4.1.23 проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу; 

4.1.24 ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, 

надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності; 

4.1.25 здійснювати інші права, не заборонені законом.  

 

Стаття 5.  

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА 

5.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним. Членами 

Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які визнають Статут Організації та сприяють діяльності, 

що спрямована на досягнення мети та основних завдань діяльності 

Організації. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується 

записом у Реєстрі членів Організації. 

5.1.1 Членство в Організації є двох видів: дійсним та асоційованим. 

Дійсними членами Організації можуть бути особи старше 18 років. 

Асоційованими – старше 14 років. 
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5.1.2 В заяві про набуття членства має бути вказаний вид членства, який 

особа має намір набути (дійсне чи асоційоване) та, крім того, заява 

повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, громадянство, місце 

постійного проживання, дату народження, контактний телефон та 

електронну адресу (за наявності), надання згоди на обробку 

персональних даних, а також письмове зобов’язання про дотримання 

статутних положень, сприяння досягненню цілей, мети, основних 

завдань діяльності Організації, виконання статутних обов’язків у 

випадку прийняття в члени Організації;  

5.1.3 Асоційовані члени Організації не можуть бути обраними до керівних 

органів Організації (за виключенням Наглядової Ради). 

5.1.4 Асоційовані члени Організації не сплачують членських внесків. 

5.1.5 Асоційовані члени не мають права голосу на Загальних зборах 

Організації. 

5.1.6 Дійсним членам Організації може надаватись статус почесного члена. 

Статус почесного члена надається Загальними зборами Організації.  

Почесні члени Організації не сплачують членських внесків. Почесний 

член Організації – це фізична особа, яка є дійсним членом Організації, 

яка надає вагому організаційну та іншу підтримку Організації та/або 

своєю діяльністю активно сприяє впровадженню мети та основних 

завдань діяльності Організації та її розвитку. Підставою для надання 

Загальними зборами Організації статусу Почесного члена Організації 

є рекомендація не менше трьох дійсних членів Організації або 

рекомендація Правління, оформлена Протоколом відповідного 

засідання Правління. Почесним членам Організації можуть видаватися 

відзнаки, встановлені Правлінням для Почесних членів Організації. 

5.2. Ніхто не може бути примушений до вступу в Організацію. Належність 

чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження 

прав і свобод будь-якої особи або для надання їй органами державної 

влади, іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування будь-яких пільг і переваг. 

5.3. Прийняття до асоційованого членства в Організації здійснюється на 

підставі письмової заяви на ім'я Голови Організації, за рішенням 

Правління Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання 

відповідної заяви. Заява може бути подана як особисто, так і її 

сканована копія може бути надіслана на електронну адресу, визначену 

Правлінням. Правління Організації має право відмовити у прийнятті 

особи в асоційовані члени Організації. Правління Організації має 

право делегувати право прийняття в асоційовані члени Організації 

відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам 

(у разі створення). 

5.4. Прийняття до дійсного членства Організації здійснюється на підставі 

письмової заяви, на ім'я Голови Організації, за рішенням Загальних 
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Зборів Організації. Заява може бути подана як особисто, так і її 

сканована копія може бути надіслана на електронну адресу визначену 

Правлінням. Загальні Збори Організації мають право відмовити у 

прийнятті особи в Дійсні члени Організації. Підставою для розгляду 

Загальними зборами Організації питання про прийняття особи в Дійсні 

члени Організації є рекомендація одного дійсного члена Організації 

або рекомендація Правління, оформлена Протоколом відповідного 

засідання Правління.  

5.5. Порядок та розмір сплати членських внесків (вступних, щорічних 

тощо) членами Організації визначається рішенням Правління 

Організації. 

5.6. Правління Організації має право встановлювати відзнаки, інші засоби 

громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які 

сприяли виконанню основних завдань діяльності Організації. 

5.7. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків. 

5.8. Дійсні Члени Організації мають право: 

5.8.1 брати участь у статутній діяльності та заходах Організації; 

5.8.2 брати участь у Загальних зборах членів Організації, обирати та бути 

обраними до керівних органів Організації; 

5.8.3 вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів 

Організації; 

5.8.4 отримувати будь-яку інформацію, документи та пояснення стосовно 

діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та 

персональних даних; 

5.8.5 мати доступ до фінансових та інших звітів Організації; 

5.8.6 добровільно припиняти членство в Організації. 

5.9. Члени Організації зобов'язані: 

5.9.1 виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів Організації, 

пов’язані з реалізацією мети (цілей), напрямів та основних завдань 

діяльності Організації; 

5.9.2 сприяти реалізації мети (цілей), напрямів та основних завдань 

діяльності Організації; 

5.9.3 пропагувати ідеї, мету, цілі, напрями та основні завдання діяльності 

Організації; 

5.9.4 своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірі та порядку, 

встановленому Правлінням Організації (крім асоційованих та 

почесних членів). 

5.10. Членство в Організації припиняється у випадках: 

5.10.1 виходу з Організації за власним бажанням; 
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5.10.2 виключення Дійсного члена з Організації за рішенням Загальних 

Зборів Організації; 

5.10.3 виключення Асоційованого члену з Організації за рішенням Правління 

Організації; 

5.10.4 смерті члена Організації. 

5.11. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити 

членство (участь) в Організації шляхом подання заяви, на ім'я Голови 

Організації. Членство в Організації припиняється з дня подання такої 

заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня 

припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних 

посадах в Організації, крім Дійсного члена Організації, обраного 

Головою Організації. Членство в Організації Голови Організації 

припиняється, наступного дня за днем обрання нового Голови 

Організації. 

5.12. При добровільному виході або виключенні з членів Організації вступні 

та членські внески не повертаються. 

5.13. Припинення членства в Організації має наслідком припинення 

перебування особи на посаді в Організації, крім випадків передбачених 

Статутом та/або законодавством України. 

5.14. Загальні Збори Організації приймають рішення про виключення 

дійсного члена Організації у випадку: 

І) неодноразового порушення вимог Статуту; 

ІІ) несплати членських внесків протягом останнього року; 

ІІІ) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або 

немайнову шкоду Організації; 

ІV) неучасті в діяльності Організації особисто протягом 12 місяців; 

V) набуття громадянства/резидента російської федерації та республіки 

білорусь; 

V) в інших випадках, передбачених Статутом та/або законодавством 

України. 

5.15. Питання про виключення Дійсного члена Організації вирішується 

Загальними Зборами Організації більшістю голосів присутніх на таких 

Загальних Зборах членів. 

5.16. Питання про виключення Асоційованого члена Організації 

вирішується Правлінням Організації більшістю голосів. 

5.17. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними 

зборами членів Організації питань щодо правочину та спору, щодо 

якого в нього є заінтересованість. Для цього Статуту, особа є 

заінтересованою у вчиненні Організацією правочину, якщо вона та/або 

будь-хто з близьких до неї осіб: 
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● є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною 

особою, яка є іншою стороною правочину або здійснює контроль над 

юридичною особою, яка є іншою стороною правочину; 

● отримує винагороду за вчинення такого правочину від Організації 

(посадових осіб Організації) або від особи, яка є стороною правочину; 

● внаслідок такого правочину набуває майно; 

● бере участь у правочині як представник або посередник (крім 

представництва Організації посадовими особами). Для цього Статуту 

не є представником або посередником особа, яка хоч і діє в чужих 

інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на 

ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів. 

5.18. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язані із 

набуттям та припиненням членства в Організації, правами та 

обов’язками членів Організації, розглядаються Загальними зборами 

членів Організації. Якщо Загальні збори членів Організації 

уповноважать інший постійний або тимчасовий орган, скарги 

розглядаються протягом одного місяця після того, як особа дізналася 

або мала дізнатися про вказані рішення, дії або бездіяльність. 

 

Стаття 6.  

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

6.1. Органами управління Організацією (надалі – «керівні органи») є: 

Загальні збори членів Організації (надалі – «Загальні збори»), 

Правління Організації (надалі – «Правління»), Голова Організації та 

Наглядова Рада Організації (надалі – «Наглядова Рада»). 

6.2. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління, 

Наглядової Ради) можуть проводитись як за безпосередньої участі 

членів, так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням 

аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій.  

6.3. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про 

форму засідання і порядок прийняття рішень обов’язково вказується у 

протоколі: якщо засідання або прийняття рішень відбувалось за 

допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується, за 

допомогою якої комп’ютерної програми це відбувалось. 

6.4. За рішенням Загальних зборів можуть бути створені інші органи 

управління Організації. 

 

Стаття 7.  

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

7.1. Загальні збори є вищим органом Організації, який вправі приймати 
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рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що 

належать до компетенції Правління, Голови Організації або 

Наглядової Ради. 

7.2. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто.  

7.3. Загальні збори можуть проводитися одним з наступних способів:  

7.3.1. шляхом спільної присутності членів Організації в одному місці, 

визначеному як місце проведення Загальних зборів; 

7.3.2. віддалено — шляхом особистої участі дійсних членів Організації на 

Загальних зборах у місцях, визначених для проведення Загальних 

зборів включаючи з допомогою інтернет-зв’язку з використанням 

аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій; 

7.3.3. дистанційно — шляхом участі дійсних членів Організації у Загальних 

зборах та їх особистого голосування з питань порядку денного 

Загальних зборів за допомогою мобільного додатку «NGO 

management», в порядку, передбаченому пунктом 7.12. даного 

Статуту. 

7.3.4. Голосування з питань порядку денного дистанційних Загальних 

зборів відбувається шляхом особистого голосування дійсних членів 

Організації, які приймають участь у Загальних зборах в режимі 

онлайн голосування, шляхом направлення свого голосу по 

відповідному питанню порядку денного за допомогою мобільного 

додатку «NGO management». 

7.4. Рішення про спосіб проведення Загальних зборів приймає Правління 

на своєму засіданні. Інформація про спосіб проведення Загальних 

зборів обов’язково вказується у Протоколі Загальних зборів. 

7.5. Кожний Дійсний член Організації має один голос.  

7.6. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні 

більше 50% дійсних членів Організації. 

7.7. Загальні Збори скликаються Правлінням. Чергові Загальні збори 

скликаються Правлінням щорічно. Відповідне рішення із зазначенням 

дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на 

обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не 

пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання та не пізніше, ніж 

за 10 днів до дати проведення засідання у випадку дистанційного 

голосування. Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, 

винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, Наглядовою 

Радою, а також Дійсними членами Організації. 

7.8. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що 

зачіпають суттєві інтереси Організації, Правлінням, а також в інших 

випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, 

протягом 20 днів з дня виникнення відповідних обставин.  
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7.9. У такому разі рішення Правління із зазначенням дати, часу, місця 

проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути 

доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до 

дати проведення засідання Загальних зборів та не пізніше, ніж за 7 

днів до дати проведення засідання у випаду дистанційного 

голосування.  

7.10. Якщо до порядку денного Загальних зборів вноситься питання про 

обрання членів Правління та/або Голови Організації та/або Членів 

Наглядової Ради, разом з повідомленням про скликання Загальних 

Зборів Правління має розіслати всім дійсним членам Організації 

повідомлення з проханням надати кандидатури на посаду членів 

Правління та/або Голови Організації та/або Членів Наглядової Ради. 

7.11. Дійсні члени Організації мають надіслати Голові Організації 

кандидатури членів Правління та/або Голови Організації та/або 

Членів Наглядової Ради не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення 

засідання Загальних зборів та не пізніше, ніж за 3 дні до дати 

проведення засідання у випадку дистанційного голосування. 

7.12. До моменту початку Загальних зборів Правління повинно отримати 

інформацію стосовно самовідводу кандидатур членів Правління 

та/або Голови Організації та/або Членів Наглядової Ради 

запропонованих Дійсними членами до обрання в органи управління 

Організації. 

7.13. Наглядова Рада або не менш як одна десята частина дійсних членів 

Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання 

позачергових Загальних зборів. Вимога про скликання Загальних 

Зборів подається Правлінню в письмовій формі із зазначенням 

запропонованого порядку денного Загальних Зборів. 

7.14. Правління зобов’язане вчинити всі необхідні дії для скликання 

Загальних Зборів, а саме: прийняти рішення про скликання, форму та 

спосіб проведення, порядок денний і порядок прийняття рішень 

Загальних зборів у строк не пізніше 10 днів з дня отримання вимоги 

про проведення таких зборів.  

7.15. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не 

виконана протягом зазначеного терміну, ці дійсні члени або 

Наглядова Рада мають право самі скликати Загальні збори. 

7.16. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення 

наступних питань: 

7.16.1. Визначення мети, цілей та напрямів діяльності Організації та 

затвердження звітів про їх виконання. 

7.16.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, 

відомостей про Організацію. 
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7.16.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків 

реквізитів Організації. 

7.16.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації. 

7.16.5. Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. 

7.16.6. Обрання Правління та відкликання (припинення повноважень) 

Правління, або окремих членів Правління, встановлення розміру 

винагороди членам Правління; 

7.16.7. Обрання та відкликання (припинення повноважень) Голови 

Організації. 

7.16.8. Обрання та відкликання (припинення повноважень) Наглядової Ради 

або окремих членів Наглядової Ради, встановлення розміру 

винагороди членам Наглядової Ради; 

7.16.9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо 

вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, 

перевищує або дорівнює десять мільйонів гривень; 

7.16.10. Прийняття рішення про прийняття Дійсних членів Організації. 

7.17. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за нього 

проголосувало більше 50 % дійсних членів Організації які 

зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, прямо 

передбачених цим Статутом або законом. Рішення про відкликання 

(припинення повноважень) Правління, відкликання (припинення 

повноважень) окремих членів Правління, відкликання (припинення 

повноважень) Голови Організації, відкликання (припинення 

повноважень) Наглядової Ради, відкликання (припинення 

повноважень) окремих членів Наглядової Ради, приймаються 

більшістю не менш як у ¾ голосів дійсних членів Організації, які 

зареєструвалися для участі у Загальних зборах, якщо інше не 

встановлено законом. Рішення про внесення змін до Статуту 

Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить 

п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, про ліквідацію 

Організації, приймаються більшістю не менш як у ¾ голосів від 

загальної кількості дійсних членів Організації, якщо інше не 

встановлено законом. 

7.18. Головує на засіданнях Загальних зборів особа обрана Загальними 

зборами з-поміж Дійсних членів Головуючим зборів. Хід Загальних 

зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів 

ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними 

зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів. 

7.19. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді 

протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними 

зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів 

та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів 
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управління Організації та членів Організації. Рішення Загальних 

Зборів вважається прийнятим з моменту оголошення підсумків 

голосування. У випадку дистанційного голосування, рішення 

Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту зформування 

протоколу підрахунку голосів, сформованих за допомогою Додатку 

«NGO management». 

7.20. Порядок участі дійсних членів Організації у Загальних зборах та їх 

особистого голосування за допомогою мобільного додатку «NGO 

management».  

7.20.1. Мобільний додаток «NGO management» (далі – Додаток «NGO 

management») є інструментом проведення дистанційного голосування 

за допомогою інтернет-зв’язку для здійснення управлінських 

процесів в Організації. Додаток «NGO management» дозволяє дійсним 

членам Організацій брати участь в ухваленні рішень, перебуваючи 

при цьому в будь-якій точці світу. Завдяки Додатку «NGO 

management» дійсні члени Організації знаходяться в єдиному 

інформаційному полі та шляхом здійснення свого волевиявлення під 

час голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів, 

впливають на політику та подальший розвиток Організації та 

приймають рішення, віднесені цим Статутом до компетенції 

відповідного органу управління Організації.  

7.20.2. За допомогою Додатку «NGO management» ведеться архів, 

документування усіх процесів прийняття рішень, з можливістю 

переглядати історію голосування минулих Загальних зборів, а також 

завантажувати та формувати протоколи голосування в будь-який 

зручний час. 

7.20.3. Кожен дійсний член Організації проходить персональну реєстрацію у 

Додатку «NGO management». Зареєстрований у Додатку «NGO 

management» дійсний член Організації отримує пароль на свою 

електронну пошту і заходить у Додаток як користувач за допомогою 

отриманого пароля (в групу, в якій він зареєстрований), 

підтверджуючи згоду на обробку персональних даних. Пароль чинний 

протягом всього терміну, допоки його/її членство в Організації буде 

припинено, а інформація про нього/неї не буде виключена з Додатку 

«NGO management». Під час реєстрації пароль приходить на 

електронну пошту дійсних членів, надану Організації.  

7.20.4. Ідентифікація дійсного члена Організації у Додатку «NGO 

management» здійснюється за телефонним номером дійсного члена 

Організації та/або електронною поштою дійсного члена Організації, 

на яку зареєстрований андроїд чи iOS телефону.  

7.20.5. Номер телефону та електронну пошту дійсний член Організації 

повідомляє листом, на ім’я Голови Організації. У разі зміни його 

електронної пошти та/або номеру телефону, які зареєстровані в 
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Додатку «NGO management», дійсний член Організації невідкладно 

(не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту настання відповідних 

змін) повідомляє Організацію про такі зміни, шляхом направлення 

відповідного листа, на ім’я Голови Організації. В такому разі, 

Адміністратор Додатка «NGO management» проводить відповідні 

коригування даних щодо дійсного члена в Додатку «NGO 

management». 

7.20.6. Доступ дійсного члена Організації до додатка «NGO management» 

може здійснюватись через Додаток «NGO management», 

встановлений на мобільний пристрій дійсного члена Організації за 

телефонним номером дійсного члена Організації, який 

зареєстрований та зазначений у Додатку «NGO management» та 

паролем. 

7.20.7. Рішенням Правління затверджується уповноважена особа – 

Адміністратор Додатка «NGO management», який здійснює повне 

адміністрування Додатка «NGO management» та є відповідальним за 

усі процеси під час використання Додатка «NGO management» при 

голосуванні на Загальних зборах. 

7.20.8. До обов’язків Адміністратора Додатка «NGO management» 

відноситься:  

● реєстрація членів Організації в Додатку «NGO management»; внесення 

змін в Додатку «NGO management» стосовно інформації про дійсного 

члена; 

● виключення з додатка «NGO management» інформації про дійсного 

члена у випадку виключення його з дійсних членів Організації;  

● організація підготовчих дій для проведення Загальних зборів та 

процесу голосування на них за допомогою Додатку «NGO 

management» (розсилає дійсним членам Організації повідомлення про 

проведення Загальних зборів; створює відповідно до заходу групи для 

голосування; створює вкладки для голосування (питання порядку 

денного) тощо).  

● вивантаження інформації після проведеного голосування, оформлення 

підрахунку голосів дійсних членів по відповідним питанням порядку 

денного та документування процесів прийняття рішень із 

використання Додатка «NGO management»; 

● архівування документів, отриманих в результаті використання 

Додатка «NGO management»;  

● збереження інформації та документів, отриманих в результаті 

використання Додатка «NGO management». 

7.20.9. В день проведення Загальних зборів дійсному члену на мобільний 

телефон надходять повідомлення — нагадування про необхідність 

прийняти участь у голосуванні. Дійсний член заходить у відповідну 
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вкладку Додатка «NGO management» голосування, в якій зазначені 

питання порядку денного та відображені варіанти, за якими необхідно 

проголосувати. 

7.20.10. В Додатку «NGO management» відображається дата та час початку і 

завершення голосування, протягом вказаного терміну дійсний член 

може проголосувати. Дійсний член обирає варіант, за який віддає свій 

голос та надсилає його натиском відповідної кнопки мобільного 

пристрою. 

7.20.11. По завершенню дати/часу встановленого для голосування система 

блокує можливість здійснення голосування дійсним членам 

Організації після встановленого часу/дати, а Адміністратор Додатка 

«NGO management» вивантажує Протокол підрахунку голосів, в 

якому зазначаються наступні відомості: 

● дата та час складання протоколу підрахунку голосів; 

● дата і період голосування;  

● кількість дійсних членів Організації, які зареєстровані у Додатку 

«NGO management»; 

● перелік дійсних членів Організації з вказанням відповідного номера 

членського квитка та його телефону;  

● порядок денний Загальних зборів дійсних членів Організації;  

● результати підрахунку голосів дійсних членів Організації у вигляді 

таблиці по кожному окремому питанню порядку денного; 

● інші необхідні відомості з додатка «NGO management». 

7.20.12. Вивантажений з додатка «NGO management» та роздрукований 

Протокол підрахунку голосів підписується Адміністратором Додатка 

«NGO management», який засвідчує достовірність даних, викладених 

в Протоколі підрахунку голосів. 

7.20.13. Не пізніше наступного дня після підписання Протоколу підрахунку 

голосів Адміністратор Додатка «NGO management» передає 

Головуючому та Секретарю відповідних Загальних зборів для 

належного оформлення Протоколу Загальних зборів.  

7.20.14. Інформація про проведене голосування за допомогою Додатку «NGO 

management», а також Протокол підрахунку голосів у форматі pdf чи 

інші документи, сформовані за результатами Загальних зборів 

зберігаються в мережі інтернет на обраному Організацією веб-

хостингу. Строк зберігання інформації та документів – безстроковий. 

Адміністратор Додатка «NGO management» здійснює всі можливі 

заходи для належного зберігання інформації та документів, 

сформованих з додатка «NGO management» та забезпечує доступ до 

них за рішенням Голови Організації у випадках, передбачених 

чинним законодавством України.  
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7.20.15. Примірник роздрукованого, належним чином оформленого та 

підписаного Адміністратором Додатка «NGO management» 

Протоколу підрахунку голосів зберігається разом із відповідним 

Протоколом Загальних зборів.  

7.20.16. Будь-який дійсний член Організації має право ознайомитись з 

Протоколами підрахунку голосів, сформованих за допомогою 

Додатку «NGO management», звернувшись з письмовим запитом до 

Голови Організації, який має надати їх для ознайомлення протягом 30 

(тридцяти) календарних днів з моменту відповідного звернення. 

 

Стаття 8.  

ПРАВЛІННЯ 

8.1. Правління є керівним органом Організації на період між Загальними 

зборами, обирається терміном на 2 роки та виконує функції з 

управління його поточною, організаційною діяльністю. 

8.2. Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх 

рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених 

даним Статутом, внутрішніми документами та чинним 

законодавством. 

8.3. Головою Правління є Голова Організації.  

8.4. Склад Правління затверджуються Загальними зборами. Члени 

Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність 

перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх 

посадових обов’язків. Правління звітує перед Дійсними членами 

Організації на Загальних зборах. 

8.5. Обрання членів Правління (за виключенням Голови Організації) 

здійснюється в порядку кумулятивного голосування.  

8.6. Для цілей цього Статуту, кумулятивне голосування — голосування 

під час обрання осіб до складу органів управління Організації (за 

виключенням Загальних зборів), коли в процесі голосування кожен 

дійсний член, що голосує, отримує кількість голосів, яка відповідає 

кількості членів органу управління Організації, що обираються та 

може віддати такі голоси за одного кандидата або розподілити їх між 

кількома кандидатами.  

8.7. При обранні членів Правління кумулятивним голосуванням 

голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними 

вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів 

дійсних членів Організації порівняно з іншими кандидатами. Члени 

Правління вважаються обраними, а Правління вважається 

сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу 

Правління шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад 
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Правління встановлюється Загальними Зборами та не може 

перевищувати сім членів. Кількісний склад включає Голову 

Організації та членів Правління. 

8.8. Член Правління може бути відкликаний з посади за рішенням 

Загальних зборів до закінчення строку його повноважень, включаючи, 

але не обмежуючись наступними випадками: 

8.8.1. за ініціативою більшості від складу членів Правління; 

8.8.2. за власним бажанням на підставі поданої Правлінню Організації 

письмової заяви; 

8.8.3. при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації; 

8.8.4. якщо своїми діями він завдав матеріальну чи репутаційну шкоду 

Організації. 

8.9. Правління може бути відкликане за рішенням Загальних зборів до 

закінчення строку його повноважень, за ініціативи Наглядової Ради у 

випадку, якщо Правління не подало на розгляд Наглядової Ради 

основні завдання діяльності Організації (Стратегію) та фінансовий 

план Організації та\або вони не були затверджені Наглядовою Радою 

протягом трьох місяців після призначення Правління. 

8.9.1. У разі подання заяви про вихід з Правління за власним бажанням, 

повноваження члена Правління припиниться з дати такої заяви. Заява 

про вихід за власним бажанням є безвідкличною. Дія цього пункту не  

поширюється на члена Організації, обраного на посаду Голови 

Організації.  

8.10. До компетенції Правління відноситься: 

8.10.1. Розробка та затвердження за погодженням з Наглядовою Радою 

основних завдань діяльності Організації (Стратегія) та фінансовий 

план Організації; 

8.10.2. Прийняття програмних документів, затвердження планів діяльності 

Організації та заходів, необхідних для їх виконання та затвердження 

внутрішніх стандартів та процедур Організації; 

8.10.3. Організація виконання рішень Загальних зборів; 

8.10.4. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, 

підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд 

всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів та 

підготовка проектів рішень з цих питань до Загальних зборів; 

8.10.5. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо 

визначення основних статутних цілей Організації та затвердження 

звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності 

Організації; 

8.10.6. представлення Організації у її стосунках з іншими особами; 
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8.10.7. Затвердження бюджету Організації, та річного плану робіт / 

операційного плану за програмними напрямками (у тому числі з 

розбивкою на проекти); 

8.10.8. Ведення роботи з активного залучення коштів до Організації на 

виконання її статутної діяльності, проектів та програм; 

8.10.9. Прийняття в асоційовані члени Організації та вихід з асоційованого 

членства; 

8.10.10. Прийняття рішення про створення, участі, відчуження (продажу) 

частки (часток), управління та ліквідацію підприємств та організацій 

та відокремлених підрозділів; 

8.10.11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо 

вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, 

не перевищує десять мільйонів гривень; 

8.10.12. Реалізація статутних мети, цілей, напрямів та основних завдань 

діяльності Організації; 

8.10.13. Погодження розміру винагороди (заробітної плати) штатним 

працівникам та штатного розпису Організації; 

8.10.14. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про 

залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з 

виконання програм та проектів Організації та подання їх на 

затвердження Загальних зборів; 

8.10.15. Підготовка матеріалів на запити Наглядової Ради з діяльності 

Організації; 

8.10.16. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної 

компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. 

8.11. Головує на засіданнях Правління Голова Організації. 

8.12. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються 

колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові та 

позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою 

Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та 

порядок денний чергового засідання члени Правління 

повідомляються за 7 днів до моменту його проведення, а 

позачергового – не пізніше ніж за 1 день. Позачергові засідання 

скликаються Головою Організації за ініціативою не менш ніж третини 

членів Правління або безпосередньо на вимогу більшості членів 

Правління. Засідання Правління є правомочним за умови присутності 

більшості його членів від його кількісного складу. 

8.13. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття 

рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління. 

8.14. У засіданнях Правління беруть участь його члени особисто. Рішення 

Правління є чинними, якщо вони підтримані простою більшістю 
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голосів від кількісного складу Правління. Кожен член Правління має 

один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови 

Організації. Член Правління не має права голосу при вирішенні 

Правлінням Організації питань щодо правочину, щодо якого в нього 

є заінтересованість. 

8.15. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, 

майном та коштами Організації в межах, встановлених даним 

Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї 

компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.  

8.16. Голова Організації обирається терміном на два роки та звільняється 

Загальними зборами та є підзвітним Загальним зборам та 

підконтрольним Правлінню, за посадою є Головою Правління і вправі 

вносити на розгляд Загальних зборів та Правління пропозиції з будь-

якого аспекту діяльності Організації. 

8.17. Голова Організації: 

8.17.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у 

її стосунках з іншими особами; 

8.17.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та 

документи Організації; 

8.17.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського 

обліку та звітності Організації; 

8.17.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від 

неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи 

заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників 

Організації;  

8.17.5. За погодженням з Правлінням затверджує штатний розпис та 

встановлює розмір винагороди (заробітної плати) штатним 

працівникам; 

8.17.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації з урахуваннями 

обмежень встановлених Статутом; 

8.17.7. Укладає та підписує від імені Організації правочини, якщо вартість 

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не 

перевищує один мільйон гривень, або за погодженням Правління 

перевищує або дорівнює один мільйон гривень, або за погодженням 

Загальних зборів – перевищує або дорівнює десять мільйонів гривень; 

8.17.8. Видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені 

Організації з урахуваннями обмежень встановлених Статутом; 

8.17.9. Організовує підготовку засідання Правління та організовує та 

контролює роботу Правління; 

8.17.10. На випадок тимчасової відсутності (не більше 30 днів) видає наказ про 

тимчасове покладання повноважень на одного з членів Правління;  
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8.17.11. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети 

(цілей), напрямів і основних завдань її діяльності, віднесені до його 

компетенції внутрішніми документами Організації та даним 

Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує 

будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших 

органів управління Організації, Правління та Загальних зборів; 

8.17.12. Має право першого підпису банківських та фінансових документів 

Організації; 

8.17.13. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними 

зборами на чергових Загальних Зборах. Звітування здійснюється на 

чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на 

вимогу не менш як однієї третини дійсних членів Організації. 

8.18. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи 

розпоряджень. 

8.19. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням 

Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів 

Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках: 

− за власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації 

письмової заяви; 

− при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації; 

− якщо своїми діями він завдав матеріальну чи репутаційну шкоду 

Організації. 

8.20. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням 

Загальних зборів в будь-який момент часу до закінчення строку його 

повноважень. 

 

Стаття 9.  

НАГЛЯДОВА РАДА 

9.1. Наглядова Рада є консультативним та контролюючим органом 

Організації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності. 

9.2. Наглядова Рада є підзвітною лише Загальним зборам. Член наглядової 

Ради діє в інтересах Організації, а не особи або члену Організації, що 

висунув, затвердив чи обрав відповідного члена Наглядової Ради. 

9.3. Рішення про проведення засідання Наглядової Ради, його форму та 

порядок прийняття рішень приймає Голова Наглядової Ради, а за 

його\її відсутності виконуючий обов’язки Голови Наглядової Ради. 

Повідомлення про скликання засідання Наглядової Ради здійснюється 

не пізніше ніж за 2 дні до визначеної дати проведення такого 

засідання. 

9.4. Персональний склад Наглядової Ради затверджується (обирається) 
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Загальними зборами. Голова Наглядової Ради обирається членами 

Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів обраного 

складу Наглядової Ради. 

9.5. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління чи 

Головою Організації.  

9.6. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється в порядку 

кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової Ради 

кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх 

кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які 

набрали найбільшу кількість голосів членів порівняно з іншими 

кандидатами. Члени Наглядової Ради вважаються обраними, а 

Наглядова Рада вважається сформованою виключно за умови обрання 

повного кількісного складу Наглядової Ради шляхом кумулятивного 

голосування. 

9.7. Наглядова Рада обирається строком на два роки (необмежену 

кількість разів). 

9.8. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними 

зборами  не може бути більше ніж сім членів. До складу Наглядової 

Ради включаються незалежні члени, що не є дійсними членами 

Організації, кількість яких повинна становити більшість кількісного 

складу Наглядової Ради. Незалежними членами можуть бути лише 

доброчесні, високоморальні люди. 

9.9. До повноважень Наглядової Ради належать: 

● призначення Голови Наглядової Ради; 

● представлення Організації у її стосунках з іншими особами; 

● участь в роботі із залучення коштів до Організації на виконання її 

статутної діяльності, проектів та програм; 

● обрання аудитора (аудиторської фірми) Організації для проведення 

аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого 

(минулих) року (років) та подання Правлінню вимоги щодо 

заключення договору з обраним Наглядовою Радою аудитором;  

● за поданням комітету з питань аудиту Наглядової Ради затвердження 

рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку 

зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Організації 

для прийняття рішення щодо нього; 

● за запитом комітету з питань аудиту Наглядової Ради проведення 

перевірок фінансово-господарської діяльності Організації; 

● за поданням комітету з питань аудиту Наглядової Ради надання звітів 

перевірок та ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних 

рішень; 

● ініціювання скликання позачергових Загальних зборів та подання 
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ініціативи про відкликання Правління до закінчення строку його 

повноважень, у випадку визначених Статутом; 

● погодження основних завдань діяльності Організації (Стратегії) та 

фінансового плану Організації;  

● створення комітету з питань аудиту. 

9.10. Очолює Наглядову Раду голова, який: 

● керує роботою Наглядової Ради; 

● скликає Наглядову Раду на чергові та позачергові засідання; 

● підписує документацію, підготовлену за результатами роботи 

Наглядової Ради. 

9.11. Наглядова Рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь 

більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів 

членів Наглядової Ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, 

голос Голови Наглядової Ради є вирішальним. 

9.12. Члени Наглядової Ради мають право участі в засіданні Правління та 

Загальних зборів з правом дорадчого голосу. 

9.13. Наглядова Рада утворює комітет з питань аудиту Наглядової Ради. 

Порядок діяльності встановлюється в положенні про комітет, яке 

затверджується рішенням Наглядової Ради. Кількісний склад 

комітету з питань аудиту становить три члени. До повноважень 

комітету з питань аудиту Наглядової Ради належать: 

9.13.1. подання пропозицій Наглядовій Раді щодо обрання аудитора 

(аудиторської фірми) Організації для проведення аудиторської 

перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року 

(років);  

9.13.2. розгляд висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської 

фірми) Організації та подання пропозицій Наглядовій Раді щодо 

нього; 

9.13.3. проведення перевірок фінансово-господарської діяльності 

Організації; 

9.13.4. надання Наглядовій Раді звітів перевірок та ревізій. 

 

Стаття 10.   

ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД 

ЧЛЕНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, 

ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

РОЗГЛЯДУ СКАРГ. 

10.1. Керівні органи Організації зобов'язанні періодично звітувати перед 

членами Організації на чергових Загальних зборах з питань, 
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пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та 

здійснення статутних мети (цілей), напрямів та основних завдань 

діяльності Організації. Позачергове звітування здійснюється на 

вимогу не менш як однієї третини дійсних членів Організації. 

10.2. Щорічний звіт з діяльності Організації підлягає оприлюдненню 

протягом 30 днів з дня озвучення. 

10.3. Усі керівні органи Організації мають у 30-денний термін надавати 

відповіді письмово або електронною поштою на запити членів 

Організації щодо діяльності керівних органів Організації та реалізації 

основних завдань діяльності Організації. 

10.4. Керівні органи Організації мають забезпечити для членів Організації 

вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про 

прийняті рішення та про здійснені основні завдання Організації. 

10.5. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або 

бездіяльність іншого члена Організації та керівних органів 

Організації шляхом подання письмової скарги у наступному порядку: 

10.5.1. первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації 

подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на 

найближчому засіданні, з обов'язковим викликом члена Організації, 

який скаржиться, а також Голови Організації, дії, бездіяльність або 

рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням 

повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані 

розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, з 

обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови 

Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується; 

10.5.2. первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління — 

подається до Голови Організації, який зобов'язаний розглянути скаргу 

протягом 20 робочих днів, з обов'язковим викликом члена Організації, 

який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або 

рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою 

Організації/Головою Правління повторна скарга подається до 

Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або 

позачерговому засіданні, з обов'язковим викликом члена, який 

скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення 

якого оскаржується; 

10.5.3. скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Наглядової Ради 

подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на 

черговому або позачерговому засіданні, з обов'язковим викликом 

члена Організації, який скаржиться, а також члена Наглядової Ради, 

дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується; 

10.5.4. на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів скарга подається до 

суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження 

таких дій, бездіяльності або рішень. 
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10.6. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є 

підставою для скликання таких позачергових Загальних зборів 

протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги. 

10.7. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать 

рішення у межах управлінської діяльності керівних органів 

Організації, внаслідок яких: 

10.7.1. порушено права та/чи законні інтереси, чи свободи члена Організації 

(групи членів Організації); 

10.7.2. створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав 

та/чи законних інтересів, чи свобод; 

10.7.3. незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно 

застосовано до нього дисциплінарну відповідальність. 

 

Стаття 11. 

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 

ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ 

11.1.  Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і 

нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні 

папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонене 

законом та сприяє статутній діяльності Організації. 

11.2. Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які 

перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, 

що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно 

Організації використовуються для реалізації основних завдань 

діяльності Організації, оплати праці та соціальних заходів для 

працівників Організації. 

11.3. Організація не має права забезпечувати позики або кредити членам 

керівних органів Організації. Загальні збори мають право визначити 

інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів 

Організації. 

11.4. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути: 

11.4.1. кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова 

допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб; 

11.4.2. пасивні доходи; 

11.4.3. дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з 

державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, 

заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих 

бюджетів, від виконання державного замовлення; 

11.4.4. благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога (в межах 

чинного законодавства), в тому числі відповідно до міжнародних 



28 

 

 

 

 

договорів України; 

11.4.5. кошти і майно, набуті в результаті підприємницької діяльності 

Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних 

осіб (товариств, підприємств); 

11.4.6. доходи від основної діяльності Організації, відповідно до Статуту та 

законодавства; 

11.4.7. майно, придбане за рахунок власних коштів, чи набуте на інших 

підставах, не заборонених законом. 

11.5. Організація, створені нею підприємства, організації та установи 

ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають 

статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, 

встановлених законодавством. 

11.6. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу 

інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення 

статутної діяльності Організації та про напрями їх використання 

відповідно до законодавства України. 

11.7. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети 

(цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. 

11.8. Організація може залучати та спиратися на інші організації для 

забезпечення фінансових та майнових потреб необхідних для 

досягнення мети та цілей Організації, в тому числі із використанням 

репутаційного капіталу Організації (фінансові партнери). Хоча такі 

організації здійснюють свою діяльність незалежно від Організації, 

Організація має максимально заохочувати аби їхня діяльність в 

частині, пов’язаній із діяльністю Організації відбувалася із 

максимально можливим дотриманням відповідності меті та цілям 

Організації, та її фінансової політики; 

11.9. Доходи (прибутки) або їх частина, отримані Організацією, не 

підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів 

Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього пункту Статуту не вважається 

розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, 

визначених п. 11.7.Статуту. 

 

Стаття 12. 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

12.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними 

особами та утворюються за рішенням Загальних зборів. 
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12.2. Відокремлені підрозділи керуються у своїй діяльності Статутом 

Організації. 

12.3. Відокремлені підрозділи Організації не мають статусу юридичної 

особи. 

12.4. Відокремлені підрозділи Організації представляють інтереси 

Організації та забезпечують реалізацію мети (цілей), напрямів та 

основних завдань діяльності Організації, визначених Статутом 

Організації. 

12.5. Відокремлені підрозділи Організації мають наступні повноваження: 

12.5.1. представляють Організацію у межах території, на яку поширюються 

їх повноваження; 

12.5.2. реалізують статутну мету (цілі), напрями та основні завдання 

діяльності Організації у межах території, на яку поширюються їх 

повноваження, згідно наданих рішенням Правління повноважень; 

12.5.3. проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з 

використанням засобів, не заборонених законодавством України; 

12.5.4. здійснюють іншу діяльність відповідно до Статуту Організації. 

12.6. Керівництво відокремленими підрозділами Організації здійснюють 

керівники, які призначаються рішенням Правлінням строком на 2 

роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених 

підрозділів повинні бути дійсними членами Організації. 

12.7. Керівники відокремлених підрозділів Організації мають право діяти 

від імені Організації на підставі довіреностей, виданих Головою 

Організації. 

12.8. Відокремлені підрозділи Організації за рішенням відповідного 

керівного органу Організації згідно зі Статутом наділяються 

функціями щодо управління майном Організації. 

12.9. Керівник відокремленого підрозділу Організації має право: 

12.9.1. приймати рішення про використання назви та символіки Організації 

для реалізації основних завдань діяльності Організації; 

12.9.2. звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги 

у реалізації основних завдань діяльності Організації; 

12.9.3. бути присутнім на засіданні Правління (без права голосу); 

12.9.4. звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації; 

12.9.5. організовувати діяльність членів Організації з виконання Статуту 

Організації; 

12.9.6. виконувати інші повноваження, надані керівними органами 

Організації. 

12.10. Керівник відокремленого підрозділу Організації зобов’язаний: 
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12.10.1. дотримуватися вимог Статуту Організації; 

12.10.2. виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації 

рішення керівних органів Організації; 

12.10.3. не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів 

(учасників) Організації. 

12.11. Діяльність відокремленого підрозділу Організації не повинна 

суперечити діяльності Статуту Організації. 

12.12. Рішення про припинення діяльності (закриття) відокремленого 

підрозділу Організації приймається Правлінням згідно зі Статутом 

Організації. 

12.13. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє 

уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

12.14. Майно та кошти, які були закріплені за відокремленим підрозділом, 

після припинення його діяльності передаються безпосередньо до 

відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та 

коштів Загальними зборами. 

 

Стаття 13. 

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

13.1. Порядок внесення змін до Статуту визначається Статутом та чинним 

законодавством України. 

13.2. Зміни до Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів шляхом 

викладення його в новій редакції у порядку, визначеному цим 

Статутом. 

13.3. Рішення про затвердження нової редакції Статуту оформлюється 

протоколом у порядку, визначеному законодавством. 

13.4. Про затвердження нової редакції Статуту, зміни у складі керівних 

органів Організації, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти 

Організацію, зміну місцезнаходження Організації, Організація 

повідомляє у строки, передбачені чинним законодавством України. 

 

Стаття 14. 

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО 

РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

14.1. Припинення діяльності Організації здійснюється: 

14.1.1. за рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами, у 

визначеному Статутом порядку, шляхом саморозпуску або 

реорганізації; 
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14.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації. 

14.2. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про 

припинення своєї діяльності (саморозпуск). 

14.3. Рішення про саморозпуск або реорганізацію Організації приймається 

Загальними зборами у порядку, передбаченому Статутом та/або 

чинним законодавством України. 

14.4. Припинення діяльності Організації відбувається в порядку, 

визначеному законодавством України. 

14.5. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають 

Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для 

проведення припинення Організації як юридичної особи, а також 

приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації 

після її припинення відповідно до Статуту. 

14.6. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані 

одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зараховані до доходу бюджету. 

14.7. Рішення про ліквідацію Організації приймається у порядку, 

передбаченому п. 14 цього Статуту, якщо інше не встановлено 

законом. 

14.8. Організація є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення 

відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

14.9. Організація може бути заборонена судом. Заборона Організації має 

наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому 

Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань". У разі 

прийняття судом рішення про заборону Організації майно, кошти та 

інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного 

бюджету. 

 

 

ПІДПИСИ: 

 

 

Головуючий Загальних зборів       І.М. Гончар 

 

Секретар Загальних зборів       А.С. Юхимець 

 


