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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Молодіжний гуманітарний центр» 

(далі – Організація) є неприбутковим громадським об'єднанням, засновниками 

та членами якого є фізичні особи, яка об’єднує громадян на основі спільності 

інтересів своїх членів для реалізації мети та напрямів, передбачених цим 

Статутом. 

1.2 Повне найменування Організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«Молодіжний гуманітарний центр»; 

1.2 Скорочене найменування: ГО «Молодіжний гуманітарний центр»; 

1.3 Назва російською мовою: «Молодёжный гуманитарный центр; 

1.4 Скорочена назва російською мовою: «МГЦ»; 

1.5 Назва англійською мовою: «Youth Center for Humanities»; 

1.6 Скорочена назва англійською мовою: «YCH». 

1.7 Організація діє на підставі Конституції України, Цивільного Кодексу 

України,  Закону України «Про громадські об'єднання», інших нормативно-

правових актів України, Cтатуту Організації. 

1.8 Організація здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи і 

підлягає реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

1.9 Організація є юридичною особою після її державної реєстрації в 

установленому чинним законодавством України порядку. Організація має 

право від власного імені набувати майнові та особисті немайнові права, брати 

на себе зобов’язання, бути відповідачем та позивачем у судах. 

1.10 Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються згідно 

із статутом та у відповідності до чинного законодавства України. 

1.11 Організація поширює свою діяльність на всю територію України, а 

також може здійснювати міжнародні проекти, зокрема, у партнерстві чи за 

участі іноземних юридичних і фізичних осіб, без територіальних обмежень. 

1.12 Організація має відокремлене майно та самостійний баланс, має право 

відкривати рахунки в національній та іноземній валютах в банківських 

установах. 

1.13 Організація має право мати печатку, штампи і бланки, власну символіку 

(емблему, інший розпізнавальний знак, прапор) та інші реквізити. 

1.14 Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого 

не є одержання прибутку.  

1.15 Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) Організації або 

їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім 

оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 

управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

 

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1 Метою Організації є: захист спільних інтересів її членів, а також 

сприяння створенню правових і організаційних умов для розвитку соціально-

гуманітарних наук та підвищенню їх ролі у суспільстві заради зростання 

культурно-освітнього рівня громадян, утвердження принципів гуманізму, 
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толерантності, справедливості, зміцнення демократії та громадянського 

суспільства.  

2.2 Виходячи з даної мети Організація має такі основні завдання: 

2.2.1. задовольняти й захищати законні наукові, освітні, соціальні, 

економічні, творчі, національно-культурні та інші спільні інтереси 

своїх членів, сприяти їх науковому і творчому розвитку, 

підвищенню їх професійної кваліфікації та освітнього рівня, а 

також реалізації їх наукових, соціальних, культурних, освітніх і 

просвітницьких ініціатив та оприлюдненню їх результатів; 

2.2.2. сприяти консолідації зусиль науковців, освітян, культурних та 

громадських діячів України заради внесення вкладу у вирішення 

актуальних соціально-культурних проблем сучасності 

2.2.3. сприяти реалізації науково-дослідних, соціально-культурних, 

освітніх та просвітницьких проектів у царині соціальних і 

гуманітарних наук, інформаційних технологій та суміжних галузей 

науки підготовка до видання наукових статей, монографій та 

іншого опрацьованого матеріалу; 

2.2.4. сприяти усталенню та розвитку комунікації всередині академічної 

спільноти, зокрема, усталенню міждисциплінарних зв’язків та 

співпраці, а також популяризації та підвищенню ролі соціально-

гуманітарних наук у поза академічному середовищі; 

2.2.5. сприяти усталенню та розширенню міжнародного співробітництва 

представників соціально-гуманітарних наук та їхньої взаємодії з 

національними та міжнародними фондами і асоціаціями, 

державними, релігійними, освітніми, молодіжними, громадськими 

та іншими організаціями;  

2.2.6. сприяти науковому і творчому розвитку молоді, здійснювати 

освітні, культурні й соціальні проекти заради підтримки 

талановитої наукової молоді і сприянню реалізації її здібностей 

участь у роботі по реалізації гарантованого громадянам права на 

свободу совісті та інших положень чинного законодавства України і 

міжнародних правових актів стосовно релігії, церкви і віруючих; 

2.2.7. організовувати просвітницькі лекції, семінари, конференції та інші 

культурно-просвітницькі заходи на неприбуткових засадах для 

підвищення культурно-освітнього рівня громадян України; 

2.2.8. сприяти розвитку перекладу українською мовою іноземної 

літератури наукового, науково-популярного, освітнього й 

популярного характеру, а також виданню і розповсюдженню 

створених перекладів; 

2.2.9. впливати законними шляхами на вироблення державної політики у 

сфері освіти, науки та культури. 

 

 

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ 

3.1. Організаціє є юридичною особою від дня її державної реєстрації. 
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3.2. Організація може набувати статусу Всеукраїнської громадської 

організації. 

3.3. Організація може мати печатку, штампи, символіку, зразки яких 

затверджуються Правлінням та реєструються в установленому порядку. 

Організація може мати бланки зі своїм найменуванням та символікою та інші 

засоби аудіовізуальної ідентифікації. 

3.4. Організація має право вступати до міжнародних неурядових організацій, 

підтримувати прямі міжнародні контакти та відносини, укладати угоди та 

брати участь у міжнародних заходах, якщо це не суперечить чинному 

законодавству України та її міжнародним зобов’язанням та угодам. 

3.5. Організація та створені нею установи та організації зобов'язані вести 

оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в 

органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у 

порядку і розмірах, передбачених законодавством. 

3.6. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а 

члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації. 

3.7. Для досягнення поставленої мети і розв’язання поставлених завдань 

Організація на неприбуткових засадах має право: 

– від свого імені укладати угоди, набувати майнових і немайнових прав, бути 

позивачем та відповідачем у судах, мати власні кошти та інше майно, а 

також самостійний баланс та рахунки в установах банків; 

– представляти і захищати свої законні інтереси та інтереси членів 

Організації у державних та недержавних органах та організаціях; 

– одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації статутних мети і 

завдань; 

– вносити пропозиції до органів державної влади та управління; 

– поширювати інформацію про Організацію та її діяльність; 

– наймати на роботу працівників; 

– використовувати власне майно та майно, отримане у тимчасове володіння 

чи користування, якщо це є необхідним для досягнення мети та виконання 

завдань Організації; 

– одержувати фінансування за рахунок добровільних внесків своїх членів, 

безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань інших 

фізичних та юридичних осіб та спрямовувати це фінансування на 

виконання статутної мети і завдань; 

– брати участь у творчих, освітніх, просвітницьких, культурних та 

громадських заходах; 

– співпрацювати з засобами масової інформації, громадськими організаціями 

та державними установами для виконання статутних завдань; 

– утворювати друковані та електронні періодичні видання соціально-

культурної, наукової просвітницької та іншої спрямованості;  

– видавати у друкованому чи електронному вигляді неперіодичні 

інформаційні та аналітичні матеріали, монографії та збірки наукового, 

науково-популярного, освітнього й популярного характеру та сприяти їх 

розповсюдженню; 
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– розробляти та впроваджувати програмне забезпечення та інтернет-ресурси; 

створювати і розповсюджувати будь-якими легальними способами бази 

даних і каталоги організацій, що діють у сфері науки, освіти, просвіти, 

культури; громадян, що задіяні в цих галузях (зокрема, у форматі 

соціальних мереж); наукових та інших періодичних видань, друкованих та 

електронних неперіодичних видань тощо; 

– мати інші права, передбачені законодавством України. 

 

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИБУТТЯ 

З НЕЇ 

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни інших 

держав та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних 

підставах, які досягли 18 років, а також поділяють принципи і завдання 

Організації та визнають положення цього Статуту.  

4.2. Членство в Організації є добровільним.  

4.3. Члени Організації погоджуються з положеннями цього Статуту та мають 

дотримуватися його вимог.  

4.4. Членство в Організації не виключає членства в інших організаціях.   

4.5. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі заяви, яка 

подається до Правління Організації. Рішення про прийом у члени Організації 

приймається Правлінням Організації на черговому засіданні і вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість його членів. 

4.6. Члени Організації мають право: 

– вільно брати участь у всіх видах діяльності Організації; 

– вільно висловлювати свої погляди та відстоювати свою думку; 

– обирати і бути обраними до керівних органів Організації; 

– отримувати інформацію про діяльність Організації; 

– брати участь у управлінні Організацією через участь у Загальних зборах 

у порядку, який передбачено цим Статутом.  

– вийти з Організації на умовах, передбачених цим Статутом. 

4.7. Члени Організації зобов’язані: 

– дотримуватися вимог цього Статуту та сприяти єдності Організації; 

– поважати права та законні інтереси всіх членів Організації; 

– брати активну участь у діяльності Організації; 

– сумлінно виконувати свої обов’язки та доручені завдання; 

– не припускати дій, що підривають авторитет Організації; 

– сплачувати членські внески, розмір та порядок сплати яких визначається 

Правлінням Організації.  

4.8. Членство в Організації припиняється: 

– при добровільному виході з Організації на підставі поданої письмової 

заяви до Правління Організації; 

– при виключенні з Організації на підставі рішення Правління Організації 

у випадку порушення положень Статуту, підриві авторитету або нанесенні 

шкоди Організації; 

– при саморозпуску Організації. 
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5. СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ 

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ 

5.1. Керівними органами Організації є:  

Загальні Збори – вищий керівний орган управління; 

Правління – виконавчий орган управління; 

Директор Організації. 

5.2. Загальні Збори Організації є вищим керівним органом Організації, який 

вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі 

скасовувати рішення інших органів Організації.   

5.3. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожен член Організації має 

один голос. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні 

не менше половини членів Організації. 

5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори 

розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Директором 

Організації, а також членами Організації. 

5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що 

зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Директором Організації, 

а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством 

України. 

5.6.  Не менш як одна десята частина членів Організації мають право 

ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних Зборів.  

Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних Зборів не виконана, 

ці члени мають право самі скликати Загальні Збори. 

5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів Організації належить 

вирішення наступних питань: 

5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її 

планів та звітів про їх виконання. 

5.7.2. Затвердження Статуту Організації, внесення змін до нього. 

5.7.3. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації. 

5.7.4. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. 

5.7.5. Обрання Правління та відкликання Правління або окремих членів 

Правління. 

5.7.6. Обрання та відкликання Директора Організації. 

5.7.7. Визначення порядку та способів реалізації права власності Організації та 

здійснення контролю за її реалізацією. 

5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них 

проголосувало більшість присутніх членів Організації. З питань, передбачених 

п. 5.7.2 (внесення змін до Статуту), п.5.7.3 (прийняття рішення про 

припинення діяльності) рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосувало більшість у три четвертих голосів присутніх 

членів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації 

приймаються рішення щодо відчуження майна Організації на суму, що 

становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації. 

5.9. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного 

Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх 

інших органів Організації та членів Організації. 
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5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана 

Загальними Зборами Головою Загальних Зборів.  Хід засідання Загальних 

Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться 

секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою Загальних Зборів і 

секретарем Загальних Зборів. Протоколи мають бути видані для ознайомлення 

на вимогу будь-якого члена Організації. 

5.11. Правління є виконавчим органом Організації на період між Загальними 

Зборами, який виконує функції з управління її поточною, організаційною 

діяльністю та обирається терміном на п’ять років. 

5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. 

Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, 

внутрішніми документами та чинним законодавством. 

5.13.Директор Організації очолює Правління. 

5.14. Кількісний та персональний 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. 

5.15. До компетенції Правління відноситься: 

5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів. 

5.15.2. 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 засідання Загальних Зборів. 

5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо 

визначення поточних напрямків діяльності Організації затвердження планів і 

звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації. 

5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, 

необхідних для їх виконання. 

5.15.5. Управління, захист та розпорядження майном Організації відповідно до 

цього Статуту та чинного законодавства України. 

5.15.6. Затвердження штатного розпису Організації, преміювання працівників 

Організації.  

5.15.7. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших 

зразків реквізитів Організації. 

5.15.8. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної 

компетенції Загальних Зборів Організації. 

5.16. Головує на засіданнях Правління Директор Організації. 

5.17. Усі питання, що належать до компетенції Правління, вирішуються 

колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і 

позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Директор Організації. 

Про час, місце та порядок денний засідання члени Правління повідомляються 

заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів 

Правління. 

5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття 

рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління. 
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5.19. Засідання Правління правомочні при наявності більшості членів 

Правління. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більшість із присутніх членів Правління. 

5.20. Директор Організації є керівником Організації та 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. 

 5.21. Директор Організації обирається Загальними Зборами терміном на п’ять 

років і є підзвітним Загальним Зборам та Правлінню, вправі вносити на 

розгляд Загальних Зборів та Правління пропозиції з будь-якого аспекту 

діяльності Організації. 

5.22. Директор Організації: 

5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її 

стосунках з іншими особами. 

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

документи Організації; 

5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського 

обліку та звітності Організації. 

5.22.4. 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. 

5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання 

працівників Організації в межах кошторису витрат на утримання 

адміністративного персоналу. 

5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та 

підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає 

довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації. 

5.22.7. Організовує підготовку засідання Правління. 

5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і 

основних напрямів 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 Організації. 

5.22.9. Заступник Директора бере на себе всі права та обов’язки Директора 

Організації у випадку відсутності останнього та коли Директор з певних 

причин не може сам провадити діяльність у межах своїх прав та обов’язків. 

Такими причинами є: тимчасова втрата можливості виконувати свої обов’язки, 

перебування у відрядженні. 

 

6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

6.1. Члени Організації мають право шляхом подання запиту одержувати від 

керівних органів Організації повну та достовірну інформацію щодо діяльності 

Організації, включаючи прийняті Організацією рішення та звіти про 

використання майна та коштів, наданих ними Організації в обумовленому 

ними порядку.   
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6.2. Загальні Збори на чергових засіданнях здійснюють розгляд та 

затверджують звіти Директора Організації та членів Правління про виконання 

мети та напрямів діяльності Організації.   

6.3. На позачергових засіданнях Загальних Зборів можуть розглядатися звіти 

Директора Організації та Правління на вимогу не менше 1/3 членів 

Організації. 

6.4. Директор Організації в своїй діяльності підзвітний Загальним Зборам. 

6.5. Будь-які рішення керівних органів Організації є відкритими для членів 

Організації, за виключенням обмежень, встановлених чинним законодавством. 

 

 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 

7.1. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов'язаних із 

набуттям та припиненням членства, правами та обов'язками членів 

Організації, розглядаються Загальними Зборами. Скарга має бути подана не 

пізніше 2 (двох) місяців з дня, коли особа дізналась або повинна була 

дізнатись про оскаржувані рішення чи обставини. Рішення Загальних Зборів з 

приводу членства в Організації є остаточними.  

7.2. Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації 

відбувається у такому порядку: 

- рішення (дії, бездіяльність) Загальних Зборів можуть бути оскаржені 

членами Організації, яких вони стосуються, на наступних Загальних Зборах (у 

т.ч. позачергових), якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення 

(вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 1 (одного) календарного 

року, або до суду - у відповідності з чинним законодавством; 

- рішення (дії, бездіяльність) Правління можуть бути оскаржені на 

чергових або позачергових Загальних Зборах, якщо з моменту ухвалення 

оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 6 

(шести) місяців, крім випадків оскарження рішень щодо членства в 

Організації, які можуть бути оскаржені протягом 2 (двох) місяців з моменту, 

коли особі стало відомо або повинно було стати відомо про оскаржувані 

рішення чи обставини; 

- рішення (дії, бездіяльність) Директора Організації можуть бути оскаржені 

Правлінню або на Загальних Зборах Організації, якщо з моменту ухвалення 

оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 2 

(двох) місяців; 

- рішення (дії, бездіяльність) керівних органів відокремлених підрозділів 

можуть бути оскаржені Правлінню протягом 2 (двох) місяців з моменту їх 

ухвалення (вчинення).   

7.3. Скарги на рішення (дії, бездіяльність) керівних органів повинні бути 

розглянуті відповідним органом на черговому засіданні, але не пізніше 2 

(двох) місяців з моменту отримання такої скарги. Про результати розгляду 

скарги особа, що її подала, повідомляється письмово. 
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8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

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

особами та утворюються за рішенням Правління. 

8.2.  Відокремлені підрозділі Організації у своїй діяльності керуються 

Статутом Організації. Відокремлені підрозділи можуть мати власні 

Положення, затверджені Правлінням. 

8.3. Керівник відокремленого підрозділу призначається Правління 

Організації строком на 5 років. Керівник відокремленого підрозділу повинен 

бути членом Організації. 

8.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:  

 - реалізують статутні мету та напрями Організації у певному населеному 

пункті в межах наданих повноважень рішенням Загальних Зборів, Правління 

Організації; 

 - проводять роботу по залученню нових членів засобами, не 

забороненими чинним законодавством України;  

 - представляють Організацію на території певної адміністративно-

територіальної одиниці.  

8.5. Керівник відокремленого підрозділу має право: 

 - використовувати назву та символіку Організації для реалізації 

напрямів Організації;  

 - отримувати допомогу у реалізації напрямів Організації від керівних 

органів та посадових осіб Організації;  

 - звертатись з клопотаннями до керівних органів  Організації. 

8.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний: 

 - дотримуватись вимог Статуту Організації; 

 - активно впроваджувати рішення керівних органів Організації 

(прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства); 

 - не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів 

Організації 

8.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом 

його закриття за рішенням Правління.  

8.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє 

уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації. 

 

9. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

9.1. Організація у відповідності з своїми статутними напрямами, має право на 

здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим 

Статутом, чинним законодавством України. 

9.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у 

міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших 

формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам 

міжнародного права. 

9.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним 

обсягом прав і обов’язків юридичної особи. 

9.4. Організація: 
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-  організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів 

турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх 

представників для участі у відповідних заходах за межами України; 

-  проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності 

з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати; 

-  реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів 

та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству 

України. 

9.5. Організація має право витрачати кошти на надання міжнародної 

допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, 

витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані 

відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених 

спеціалістів як представників організації для участі в освітніх та спортивних 

заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного 

законодавства. 

  

10.  КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ 

10.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для 

здійснення її статутної діяльності. 

10.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй 

членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, 

пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями 

(спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на 

інших підставах не заборонених законом.  

Кошти та інше майно Організації не можуть перерозподілятись між її членами 

і використовуються для виконання статутних напрямів діяльності відповідно 

до закону та Статуту Організації. 

10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять 

безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних 

пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації. 

10.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

серед засновників, членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

10.5. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених її установчими документами. 

10.6. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні 

пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.  

10.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім 

належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть 

відповідальності за зобов’язаннями Організації. 

10.8. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, 

статистичну звітність, зареєструватись в органах доходів та зборів та вносити 

до бюджету обов’язкові платежі у порядку і розмірах, передбачених 

законодавством. 

  






