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1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНВАЩЯ ”АСОЩАЩЯ ПРЕДСТАВНИПВ МАЛОГО ТА

СЕРЕДНЬОГО БУЗНЕСУ МУСТА КИСВА” — е громадською яка

об'еднуе громадян УкраТни, громадян та oci6 без громадянства, перебувають в

YkpaTHi на законних на ocH0Bi iHTepeciB для мети та завдань,

передбачених цим Статутом та не передбачае одержання прибутку свое;

1.2. до УкраТни, чинного

законодавства та цього Статуту.

1 .З. створена та на принципах:

1)

2)

3) вибору
4) piBHocTi перед законом;

5) майнового iHTepecy Тх

6) та

Вона у свое;

1.4. набувае статусу юридичноТ особи з дня ТТ державно; реестрацй' в

установленому чинним законодавством порядку. майном, мае

баланс, рахунки в установах 6aHkiB, в тому i користуеться

правами i несе обов'язки, з 'ff мае печатку, бланки i штампи з власною

та зразки яких затверджуються

рееструеться у встановленому законом порядку.

1.5. Найменування

Повне найменування украТнською мовою:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНВАЦШ ”АСОЩАЦШ ПРЕДСТАВНИКШ МАЛОГО ТА

СЕРЕДНЬОГО ЫЗНЕСУ МСТА киевА”

Скорочене найменування на украТнськйй MOBi:

ГО “АСОЩАЦШ ПРЕДСТАВНИКIВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БВНЕСУ МСТА

кпевА”

Повне найменування на MOBi:

GOVEkNMENTAL ORGANIZATION ”ASSOCIATION 0F SMALL AND MEDIUM BUSINESS

k1EV”.

Скорочене найменування на MOBi:

GOVEkNMENTAL ORGANIZATION ”ASSOCIATION 0F SMALL AND MEDIUM BUSINESS

CITI kIEV ”

Повне най,менування на MOBi:

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ”АССОЦИАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ГОРОДА КИЕВА“.

Скорочене найменування на MOBi:

ОО “АССОЦИАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ГОРОДА

КИЕВА“.

1.6. форма громадська

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВШ НАПРЯМКИ ДИЛЬНОСП ОРГАНВАЦЙ

2.1. Основною метою е задоволення зокрема

соијальних, правових, культурних, та iHTepeciB

людини i громадянина; захист законних прав i свобод; сприяння встановленню верховенства права i

закону; прав i свобод в YkpaTHi.

2.2. Основними напрямами е :

сприяння розвитку й установ,

посилення громадських в 6i3Hecy та в

установ,

- захист законних прав та iHTepeciB людини i громадянина;
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сприяння процесу розвитку правовоТ держави в YkpaTHi;

сприяння забезпеченню piBHocTi можливостей представниками kJ1aciB;

щодо покращення сфери УкраТни;

правовоТ та громадян;

сприяння захисту прав окремих груп

тощо);

сприяння у справедливого громадянського в YkpaTHi, що на

загальнолюдських

розробка i висунення щодо покращення стану справ в прав людини до

державноТ влади та самоврядування;

доступу до

сприяння законодавства УкраТни i3 законодавством европейського Союзу та його

реформуванню з використанням розвинених демократичних краТн;

сприяння права та юридичноТ в

2.3. З метою виконання статутних завдань у встановленому чинним

законодавством порядку та в межах наданоТ чинним законодавством мас право:

1) поширювати про свою пропагувати свою мету

2) звертатися у порядку, визначеному законом, до державноТ влади, влади

АвтономноТ Крим, самоврядування, Тх посадових i службових oci6 з

(зауваженнями), заявами (мопотаннями), зверненнями, скаргами;

З) одержувати у порядку, визначеному законом, що знаходиться у

cy6'ekTiB владних повноважень,

4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у нормативно-

правових akTiB, що видаються органами державноТ влади, органами влади АвтономноТ

Крим, органами самоврядування i стосуються сфери громадського об'еднання

та важливих питань державного i житгя;

5) проводити

6) бути учасником набувати i права

до законодавства;

8) до закону через cTBopeHi в порядку,

передбаченому законом, особи (товариства,

9) засновувати засоби масовоТ з метою досягнення своеТ статутноТ мети

брати участь в роботи та

10) брати участь в роботи та

та заходах, випливають i3 статутних завдань;

1 1) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у p060Ti консультативних,

дорадчих та що утворюються органами державноТ влади, органами

влади АвтономноТ Крим, органами самоврядування для проведення

з громадськими об'еднаннями з питань, що стосуються сфери ТхньоТ

З. МIЖНАРОДНА ДШЛЬШСТЬ ОРГАНВАЦЙ

3.1. до своТх статутних завдань мае право на

у порядку, передбаченому даним Статутом та чинним законодавством УкраТни.

3.2. шляхом у проектах,

p060Ti а також формах, що не суперечать законодавству УкраТни,

нормам i принципам мЬкнародного права.

3.3. При 
юридичноТ особи.

3.4. В рамках 

- вступати до

- брати участь у cTBopeHHi 

- налагоджувати та 

- 06MiH 
тощо;

користуеться повним обсягом прав i

мае право:

тощо;

зв'язки шляхом укладання 

змагання, 

угод;

виставки, ярмарки

з



- приймати участь у заходах в YkpaTHi та за ТТ межами;

проводити з та в межах свое;

програми та проекти за участю та

що не суперечать чинному законодавству УкраТни та Статуту.

4.1. Членство в 

4.2. Членство в 

4.3. Членами 
гро.мадянства, досягли 18 

4.4. Для вступу до 

4.5. Виключення з 

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНВАЦЙ

е

не заперечуе членство в

можуть бути громадяни УкраТни, iH03eMHi громадяни, особи без

BikY.

кандидати подають заяву до

проводиться за власним бажанням у тому ж порядку,

до й вступ. Член 
Члени 

Статуту, 

вважаеться виключеним з моменту подання заяви.

систематично не виконують своТх та вимог цього

або скоТли вчинок, що ганьбить

чи намагались використати свое членство в з метою, не з завданнями та

принципами статутноТ виключаються з ТТ

вважаеться прийнятим у тому pa3i, якщо за нього проголосувало 2/3

4.6. Член який не вносить протягом 6-ти 

таким, що вибув i3 що оформляеться

4.7. Члени мають право:

обирати та бути обраними до

одержувати про та ТТ

брати участь в питань, пов'язаних з

виходити з

4.8. Члени

дотримуватись вимог Статуту

виконувати Загальних 360piB та kepiBHYdx

своечасно вносити внески;

сприяти досягненню основних завдань та мети

4.9. За прийнятим 

внески вважаеться

його

члену може бути присвоене звання Почесного члена

Почесним членом може бути особа, яка мае досягнення у статутноТ

та/або надае значну або

члени користуються тими ж правами та несуть Ti ж обов'язки, що й

члени та не жодними

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ 1 ДШЛЬНОСП СТАТУТНИХ ОРГАШВ ОРГАНВАЦЙ ТА Тх

ПОВНОВАЖЕННЯ, ВЦОКРЕМЛЕШ ШДРОЗЩЛИ ОРГАНВАЦЙ

ЗАГАЛЬШ ЗБОРИ
5.1.Вищим органом е 

збора.ми -

збори скликаються за 

якщо на них 
скликаються за Голови 

РЕВВIЙНОТ КОМТСтТ.

5.3. збори Taki питання:

визначають ocH0BHi напрямки 

документи;

Збори, а в Загальними

не одного разу в 1 pik i
Збори

або

i приймають

затверджують статут i вносять до нього та доповнення;

обирають, переобирають Голову PEB13MHOI
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KOMIC1i Ta ron0BY PEB131hHOi KOMIC1i TePMiHOM Ha 5 POKiB•,

BH3HaqaYOTb p03MipH BCTYTIHHX i qneHCbKUX BHeCKiB',

3aCJIYXOBYYOTb 3BiTH FOJIOBH flpaBJ1iHHA, FIpaBJ1iHHA, PEB131hHOl KOMICII;

peani3YY0Tb npaB0 BnaCHOCTi OpraHi3auii Ha Marmo Ta KOU.ITH OpraHi3auii;

HanaYOTb 110BHOBaxeHHfl IIpaBJ1iHHYO Ta ronoBi IIpaBJ1iHHA LUOAO ynpaBJ1iHHA MaiHOM Ta

KOUITaMH OpraHi3auii•,

FIOJIOhCHHR npo PeBi3iMHY K0Miciyo;

11PHMMaYOTb pimeHHfl npo 11PWIHHeHH% AiHJ1bHOCTi OpraHi3auii.

3araJ1bHi 360PH MO)KYTb 11PHÄHflTH AO p03rJ1flAY 6YÅb-flKe r1HTaH1--1A AiW1bHOCTi OpraHi3auii 6e3

)KOAHHX BHKJ110qe1-1b i FIPHÄHHTH no HbOMY piLIEHHfl.

5.3. PiweHH51 11PHMMaYOTbCfl npocT0}0 6iJ1b111icno ronociB BiA qucna npucyTHix BiAKPHTHM a60

Ta€MHHM rOJIOCYBaHHflM.

5.4. AKIUO 0KpeMi LlJ1eHH rpoMancbK0i opraHi3auii 11HCbMOBO 110BiAOMHJIH AO noqaTKY 3aciAaHHA

360piB npo HeMO)KJIHBiCTb B3flTH OC06HCTY yyacTb y 3aciAaHHi 360piB, BOHH Ma}OTb npaB0 rOJIOCYBaTH 3

BHKOPHCTaHH51 3ac06iB 3B' fl3KY (Tenecl)0H, eneKTPOHHa nouna, IHTePHeT TOLLIO) OAHoqacH0 a60 AO MOMewry

3aKiHqeHHfl 3aciAaHHfl 360piB.

5.5. Y BHnaAKY np0BeneHHA nucbM0Boro OllHTYBaHHR 3a A0110M01'0}0 eneKTPOHHOi 110111TH

piu-leHHfl 360piB BBaxa€TbCfl TIPHMH%THM, SIKLUO 3a HbOro nporonocYBaJIH y 11HCbMOBiä 4)0PMi He MeHu-1e 60

% qneHiB rp0MancbK0i opraHi3auii. HneHH rpoMancbK0i opraHi3auii 3060B'A3aHi rlHCbMOBO IliATBepAHTH

pe3YJ1bTaTH CBoro ronocyBaHHA a60 BiAMOBY Bin rOJIOCYBaHH51 He ni3Hiwe 3 (TPbOX) p060HHX AHiB 3 AaTH

HancunaHHA 11HCbMOBOro OllHTYBaHH%.

PimeHH51 3 rlHTaHb 3aTBePAxeHHfl cmaTYTY OpraHi3auii, BHeceHH51 AO 1--1bOro 3MiH Ta nor10BHeHb,

06paHH51 FOJIOBH IIpaBJ1iHH}1 Ta iHUIHX qneHiB IlpaBJ1iHHfl, PEB131VIHOl KOMICII, ronOBH PEB131MHOl

KOMICII Ta FIPHHHIRHHA AiW1bHOCTi OpraHi3auii npurma}OTbCfl /4 qneHiB OpraHi3auii, npucyTHix Ha

3araJ1bHHX 360pax.

IIPABJIIHHSI

5.5. IlpaBJ1iHH}1 € nocTiMH0 AilOHHM KepiBHHM opraH0M OpraHi3auii B nepi0A Mix 3araJ1bHi

360paMH OpraHi3auii.

5.5. LIJleHH IlpaBJ1iHHS1 06mpaYOTbC51 PiU1eHH51M 3arU1bHHX 360piB OpraHi3auii;

5.6. KiJ1bKiCHV1ä Ta IlePCOHaJ1bHHIYd CKJ1aA IIpaBJ1iHHA BH3Haqa€TbCA 3araJ1bHHMH 360paMH.

KonceH I-IJ1eH IlpaBniHH}1 Mae npaB0 BXOAHTH AO flpaBJ1iHHA npoTff0M AeKiJ1bKOX TepMiHiB

HOBHOBaxeHb.

5.7. Ao KOMneTeHL1ii IIpaBJ1iHHA BXOAHTb:

- npurmwrn piHHHX nnaHiB AiW1bHOCTi OpraHi3auii;

p03rJ151A piHHHX 3BiTiB AiW1bHOCTi OpraHi3auii;

- 3aTBePA)KeHH51 610A)KeTY OpraHi3auii;

- 11PHMH51TT51 piweHH51 npo CTBOPeHHfl Ta npH11HHeHHA ninnpH€McTB, YCTaHOB, opraHi3auiM•,

- 3aTBePA)1CHH51 3pa3KiB CHMBOJ1iKH Ta iHL110i aTpu6YTHKH OpraHi3auii;

- 3aTBePAhCHHfl pimeHb npo CTBopeHHfl, rlPH11HHeHHfl BiÅOKpeMJ1eHHX ninp03AiJ1iB OpraHi3auii;

- 3aTBePA)1€eHHS1 FIOJIO)KeHb BiA0KpeMneHHX ninp03AiJ1iB OpraHi3auii;

- BH3HaqeHHfl p03MipiB BCTYflHHX, qneHCbKHX Ta iHUIHX BHeCKiB, a TaKO)K nopAA0K i TepMiHH ix

BHeceHHS1 ma BHKOPHCTaHHW,

- BHpiwye iHWi rlHTa1--1HH AiflJ1bHOCTi OpraHi3auii, KPiM THX AKi BiAHOC51TbCR AO BHKJ1}OHHOi

KOM11eTeHuii 3araJ1bHHX 360piB OpraHi3auii.

5.8. 3acinaHH51 IlpaBJ1iHHfl CKJIHKa€TbCH r OJIOBO}0 11paBJ1iHHA He MeH1.ne, Hix ABa pa3H Ha piK.

1103aqeproBi 3acinaHHfl EIpaBniHH51 MO)KYTb BiA6YBaTHC51 3a r OJIOBH IlpaBJ1iHHA, Ha BHMory

3araJ1bHHX 360piB a60 PEB131VIHOl' KOMICIi, 51KLUO UbOro BHMaraTHMYTb iHTepecu OpraHi3auii.

5.9. IIpaBniHH51 e KOJIeriU1bHHM opraH0M i BCi pimeHH51 npvffmae y flPOTOKOJ1bHHX

PiweHb. 3acinaHHfl IlpaBniHH51 BBa)Ka€TbCA npaBOMOHHHM npviämvrq piweHb, AKUIO Ha Moro 3aciAaHHi

npucy rrld}1 6iJ1bU1iCTb qneHiB FIpaBJ1iHHfl. PillieHH}1 IIpaBJ1iHHA 11PHMMa}0TbCA 6iJ1bU1iCTYO ronociB y

npucYTHocTi LUOHaMiN1eHL11e 110110BHHH cycnany IIpaBJ1iHHfl Ta ninnucY}0TbcA r OJIOBO}O IlpaBJ1iHHfl.

Y pa3i BiACYTHOCTi r OJIOBH IIpaBJ1iHHfl OpraHi3auii Moro 060B'fl3KH BHKOHY€ OAHH 3 qneHiB

IlpaBJ1iHH}1 3a llHCbMOBHM nopyqeHHflM r OJIOBH FIpaBJ1iHHfl.
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5.10. Oqonyoe IlpaBJ1iHHS1 IIpe3mneHT. Ilpe3HAeHT e FIpaBJ1iHHA, AKHii 06mpaeTbcq

3araJ1bHHMH 360paMH Ha 5 POKiB, SIKHM:

• opraHi30Bye p060TY IlpaBniHH51 Ta 3araJ1bHHX 360piB OpraHi3auii;

• BHHOCHTb 11HTaHHfl Ha p03r11AA FIpaBJ1iHHR Ta ronoBye Ha Moro 3acinaHHqx•,

iHiuikoe CKJIHKaH1--1fl 3araJ1bHHX 360piB;

6e3 A0BipeHocTi Aie Bin iMeHi OpraHi3auii;

YKJ1anae yr0AH, nimrmcye Hal€a3H i p03nopflA)KeHHfl, BHAae A0BipeHocTi, Mae npaB0 nepmoro

ninnucy•,

• BiAK1)HBae Ta 3aKpHBa€ paxyHKH B YCTaHOBax 6aHKY 3 npaB0M p03nopuqoro nimrmcy;

• npnrmae Ha p060TY Ta 3BiJ1bHfl€ 3 P060TH npauiBHHKiB UlTaTHOro anapaTY, OpraHi3auii,

B TOMY qucni, 3a He06xiAHOCTi 111)H3Haqae BHKOHaBHoro ÅvmpeKTopa OpraHi3auii a60 iH111HX oci6

BHKOHaHH51 qaCTHHH CBOix 060B'A3KiB•,

Aenerye BHKOHaBHOMY AHpeKTopy a60 iHUIHM oc06aM BHKOHaHHA qaCTHHH CBOix

060B'fl3KiB npaB0 nimrmcy (nepworo, p03nopflnqoro niÅ11Hcy) Ha OCHOBi A0BipeHocTi p, paMKax

06M01CHb, BCTaHOBneHHX 3aKOHonaBCTBOM Ta CTaTYTOM',

p03nopflA)Ka€Tbcn MaMHOM Ta KOL11TaMH OpraHi3auii BiA110BiAH0 AO MHHHOi 0 3aKOHOAaBCTBa

Ta B Mencax 110BHOB&1CHb, HanaHHX 3arU1bHHMH 360paMH Ta IIpaBJ1iHH51M a60 3riAH0 3aTBePA)KeHHX

6kOA)KeTiB Ta nnaHiB OpraHi3auii;

• 3a6e3neqy€ BViKOHaHHS1 110TOHHHX Ta nepcneKTHBHHX nnaHiB AiflJ1bHOCTi OpraHi3auii;

• npencTaBJ151€ iHTepecH OpraHi3auii y BiAHOCHHax 3 AepxaBHHMH Ta FPOMaACbKHMH

opraHi3auiflMH, a TaKO)1C y Mi)KHaPOAHHX 3B'S13Kax•,

5.11. FOJIOBa FIpaBJ1iHHH OpraHi3auii i qneHH IlpaBJ1iHHH BHKOHY}OTb CBOT 110BHOBOKeHHA i

(bYHKL1ii Ha FPOMaACbKHX 3acanax.

5.12. BHTpaTH, 06YMOBneHi BHKOHaHHSIM CTaTYTHHX 3060B'A3aHb, 3a PimeHHAM IlpaBJ1iHHA

OpraHi3auii MO)KYTb 6YTH KOMIEHCOBaHi 3a paxyH0K KOUITiB OpraHi3auii.

5.13. r OJIOBa IlpaBniHH51 MOH€e npH3HaqaTH AJ1fl BHKOHaHHA qaCTHHH 060B'A3KiB FOJIOBH

IIpaWliHHS1 BHK0HaBqoro ÅupeKTopa a60 iHu-1Y oc06y Ha npoeKTHHX 3acanax, 3AiäCHeHHA

onepauiÄHoro ynpaBJ1iHHflM npoeKTaMH OpraHi3auii.

BHKOHaBHHVY1 ÅupeKTop a60 iH1ua oc06a AJ151 BHKOHaHHA qacTHHH 060B'A3KiB 11PH3Haqa€TbCA I

3BiJ1bHYO€TbC}1 3a HaKa30M EOIIOBH IlpaBJ1iHHfl. 060B'fl3KH i 4)YHKuii BHKOHaBqoro AmpeKTopa a60 iHL110i

OC06H AJ151 BHKOHaHHS1 qaCTHHH 060B'%3KiB FOJIOBH IIpaBJ1iHHA BH3Haqa}OTbCA r OJIOBO}O IlpaBJ1iHHA B

HaKa3i npo npH3HaqeHH51 ma A0BipeHocTi.

BHKOHaBHHIY1 AmpeKTOP 3AiMCH10e CBOT 060B'H3KH Ha rPOMaACbKHX 3acaAax a60 Ha YMOBax

HahMaH0i npaui.
5.14. ron0CYBaHH51 LLIJ1flXOM BHKOPHCTaHHfl 3ac06iB 3B'fl3KY Ha 3acinaHHAx AorrycKa€TbcH nume

3a nonepeAHb010 3ronoyo 3araJ1bHHX 360piB. ronocyBaHHA 111J1flXOM BHKOPVICTaHHA 3ac06iB 3B'*3KY Ha

3araJ1bHHX 360pax e HenpvmycTHMHM.

5.15. PimeHHfl, Aii Ta 6e3AiW1bHiCTb KepiBHHX opraHiB (KPiM I"OJIOBH FIpaBJ1iHHA) MO)KYTb 6YTH

ocKap1GHi AO FOIIOBH FIpaBJ1iHHH. TaKi cKaprH p03rnqnm0TbcH B 060B'fl3KOBOMY nopflAKY np0Tff0M 30

AHiB 3 AHA HaAXOA)1CHHS1. 3a pe3YJ1bTaTaMH p03rJIAAY TaKHX cKapr FOJIOBa IlpaBJ1iHHA MO)Ke:

- FIPHMIH%TH piLIRHH51 3 11HTt1Hb nopyweymx y CKap3i BiA110BiAH0 AO CBO€i K0M11emeHL1ii

(rlOBHOBaxeHb)•,

- IIPHMHATH piweHHfl CKJIHKaHH51 3araJ1bHHX 360piB, IlpaBJ1iHHA OpraHi3auii BHPimeHHA

nopyuemx 11VITaHb y CKap3i no CYTi KOMneTeHTHHM opraH0M•,

- IIPHMHSITH pimeHHfl npo HanpaBneHH51 cycapru AO PEB131hHOl KOMICII AJIA nepeBipKH

AiflJ1bHOCTi OpraHi3auii B Mencax 110BHOBa)1CHb PEB131VIHOl KOMICIi;

- IIPHVYIHSITH pimeHH51 npo BiAMOBY y 3aA0B0J1eHi cKaprH Ha niAcTaBi BiACYTHOCTi BMOTHBOBaHHX

IliacTaB.

PimeHH51, Aii Ta 6e3AiW1bHiCTb FOJIOBH FIpaBJ1iHHfl OpraHi3auii MO)KYTb 6YTH ocKapKeHi Ha

3acinaHH51X 3araJ1bHHX 360piB OpraHi3auii. Ha UbOMY 3acinaHHi 3araJ1bHi 360PH npHäMa}0Tb pimeHHA no

aaHVIN1 cycapraM.

PEB131f1HA KOMICISI
5.16. PEB131ÅHA KOMICI}1 06mpa€TbCfl 3arU1bHHMH 360paMH CTPOKOM Ha 5 POKiB,

PEB131üHA KOMIC151 OpraHi3auii 3 OAHi€i OC06H roJ10BH PEB131iåHOI KOMICII.

PEB131VIHA KOMICIh OpraHi3auii 3AiMcmoe KOHTPOJ1b 3a 1 a AiW1bHiCT}O

OpraHi3auii. LIJ1eHH FIpaW1iHH51 OpraHi3auii He MO)KYTb 6YTH qneHaMH PEB131MHOi KOMICII.
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проводиться один раз па pik. РЕВВIЙНС)1 k0MICIT

проводяться не одного разу на е правомочним у pa3i на ньому

РЕВ131ЙНOТ k0MICIT. вважаеться прийнятим, якщо за нього

проголосувала РЕВ131ЙНOТ k0MICII.

5.17. РЕВ131ЙНА КОМIСIЯ мае право вимагати посадових oci6

та документи, а також пояснення.

5.18. РЕВ131ЙНА КОМIСГЯ складае висновок по 3BiTaM та балансам i

перед Загальними зборами.

5.19. Голосування шляхом використання 3ac06iB зв'язку на РЕВ131ЙНOТ

допускаеться лише за попередньою згодою Загальних 360piB. Голосування шляхом

використання 3ac06iB зв'язку на загальних Зборах е неприпустимим.

5.20. kepiBHi органи про свою перед членами па

своТх та на Загальних Зборах

5.21. Основою е створюються за

принципом за 

прийнятими 

зборами та

Bci 
припинення 

роботи, навчання чи проживання. створюються за

приймаються у до цього Статуту.

в своТй керуються цим Статутом та Положеннями,

вищими органами та затвердженими

використовують майно в межах, визначених Загальними

прямо 
закрипя) 

про

приймаеться

до цього Статуту.

6. порядок ЗТТУВАННЯ КЕРШНИХ ОРГАШВ ГРОМАДСЬКО\

ОРГАНВАЦЙ ПЕРЕД iI ЧЛЕНАМИ

6.5. Голова громадськоТ але не менше одного разу на

pik 3BiTye перед громадськоТ та один раз на п'ять P0kiB перед членами

громадськоТ на Загальних зборах громадськоТ з питань, пов'язаних з

помадених на них повноважень та статутних завдань громадськоТ

6.6. до чинного законодавства УкраТни поточний та

бухгалтерський подае та статистичну 3BiTHicTb, рееструеться в органах i

360piB та сплачуе до бюджету

6.7. 3BiT по виконанню статутних завдань оприлюдненню протягом 30

з дня озвучування.

6.8. Yci kepiBHi органи громадськоТ мають у 30 денний надавати

письмово або елекгронною поштою на запити щодо

opraHiB та статугних завдань.

6.9. kepiBHi органи громадськоТ 

доступ до про Тх 

cTaTYTHi завдання.

6.10. Контроль за 

мають забезпечити для громадськоТ

у тому про та про

державними органами виюлючно у

випадках та в порядку передбаченому законодавством УкраТни.

7. порядок ОСКАРЖЕННЯ РIШЕНЬ, ЩЙ, БЕЗДШЛЬНОСП КЕРШНИХ ОРГАШВ

ГРОМАДСЬКО\ ОРГАНВАЦЙ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

7.1. Члени ГромадськоТ мають право оскаржити або

члена громадськоТ Голови або Загальних 360piB

громадськоТ шляхом подання письмовоТ скарги, а саме:

- на дй', або рйпення члена громадськоТ - первинна скарга подаеться

до Голови який зобов'язаний отримати пояснення особи, дй,

або якого оскаржуеться, та протягом 20 (двадцяти) робочих розглянути скаргу i3

письмовими поясненнями та про результати й розгляду скаржника. В pa3i

скарги - повторна скарга подаеться до яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому

i3 обов'язковим викликом члена громадськоТ який скаржиться, а також члена

громадськоТ або якого оскаржуються. В pa3i скарги

- повторна скарга подасгься до Загальних 360piB громадськоТ

розглянути скаргу на черговому або позачерговому i3 обов'язковим викликом члена
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громадськоТ який скаржиться, а також члена громадськоТ або

якого оскаржуються;

-на або рпцення Голови - первинна скарга подаеться до

яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому i3 обов'язковим викликом

члена громадськоТ який скаржиться, а також Голови або

якого оскаржуються. В pa3i скарги - повторна скарга подаеться до

Загальних 360piB громадськоТ розглянути скаргу на черговому або

позачерговому i3 обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови

або якого оскаржуються;

- на або члена - первинна скарга подаеться до Голови

який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих i3 обов'язковим викликом

члена громадськоТ який скаржиться, а також члена дй', або

якого оскаржуються. В pa3i скарги Головою - повторна скарга

подаеться до Загальних 360piB громадськоТ розглянути скаргу на

черговому або позачерговому i3 обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також

члена або якого оскаржуються.

7.2. Скарга, яка потребуе розгляду на позачергових Загальних зборах громадськоТ е

для скликання таких Загальних 360piB протягом тридцяти з дня надходження тако;

скарги;

7.3. Скарга на 

подаеться до суду, 

або Загальних 360piB громадськоТ

до чинного законодавства на момент оскарження таких

або

8. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАШЗАЦЙ

8.1. е майно та кошти, для ТТ статутноТ

8.2. для виконання своеТ статутноТ мети мае право

користуватися i розпоряджатися коштами та майном, яке до закону передане

такому громадському об'еднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як

внески, пожертвуване громадянами, установами чи набуте в

такого об'еднання, створених

ним юридичних oci6 (товариств, а також майном, придбаним за рахунок власних

тимчасово наданим у користування (kPiM розпорядження).

8.3. Кошти та майно формуються з:

або майна, надходять безоплатно або у безповоротноТ

допомоги чи пожертвувань;

- пасивних
або майна, надходять таким неприбутковим проведення

Тх основноТ з урахуванням норм чинного законодавства;

або 

або в межах 

на регулювання на 

або через них Тх одержувачам 

отриманих i3 державного або державних

чи у тому допомоги, kPiM

послуги, надаються таким неприбутковим

i3 законодавством з метою зниження таких

8.4. Кошти використовуються на:

- виконання статутних завдань;

- оплату оренди Тх утримання, поточний та ремонти;

- оплату штатних

- придбання або оренду обладнання, транспортних та основних 3ac06iB,

включаючи засоби

- затверджених та програм.

8.5. забороняе отриманих або Тх частини

серед такоТ (kPiM оплати ТхньоТ

нарахування единого внеску), та пов'язаних з ними

oci6;

8.6. cTBopeHi нею особи (товариства, вести

бухгалтерський та статистичну 3BiTHicTb, бути зареестрованими в органах

державноТ податковоТ служби та сплачувати до бюджету до закону.

8.7. несе за своТми зобов'язаннями BCiM майном, на яке,

до законодавства, може бути звернено стягнення.

8.8. та до законодавства i не
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розглядаеться як прибуткова.

9. ЗМШИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

9.1. та доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами 

таке проголосувало 3/4 на них

якщо за

9.2. Порядок внесення 3MiH та доповнень до Статуту визначаеться даним Статутом та

законодавством УкраТни.

10. ПРИПИНЕННЯ ДШЛЬНОСП ОРГАШЗАЦЙ

10.1. Припинення

- за Загальних 360piB, шляхом саморозпуску або шляхом приеднання до

громадського об'еднання такого самого статусу;

- за суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'еднання.

мае право у будь-який час прийняти про припинення своеТ

(саморозпуск).

10.2. шляхом 'fl' приеднання до громадського

об'еднання такого самого статусу. на Загальних 360piB

про припинення з приеднанням до об'еднання.

10.3. Вступ до складу громадськоТ не е громадського

об'еднання i не мае припинення ТТ

10.4. вважаеться такою, що припинилася з дати внесення до единого державного

реестру юридичних oci6 та oci6 - запису про державну припинення

юридичноТ особи.

10.5. У pa3i припинення ТТ активи бути або

неприбутковим виду або 3apaxoBaHi до доходу бюджету, якщо не

передбачено законом.

ПЦПИСИ ЗАСНОВНИКIВ:

Тютюнников Максим Володимирович

Тютюнникова BikTopiBHa
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Голова 360piB
Тютюнников Максим Володимирович

Секретар 360piB
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