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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Г Р О М А Д С Ь К А
О Р Г A I ПЗА1Д1Я
«А СО Ц 1АЦ 1Я
Ф АХ1ВЩ В
BE ТЕРН 1IAPH O I М Е Д И Ц И П И КИТВСЬКОГ О БЛ АСТЬ) (падал! - Асошашя) е
добров1льною громадською оргашзагнею, т о об’еднуе с 11 ецiалicriв ветеринарноУ
меди цини
КиУвсысоУ обласп (працюючих в
оргашзащях, установах,
шднриемс твах, вищих та середшх учбових закладов ветеринарного профшю га
iniui), якч добров1лыю вступили в Aconianiio з метою сприяпия розвитку галуз1
ветеринарноУ медииини та для представнинтва i захисту економ1чних, сошальних
та профссжних прав i надапня допомоти в т.ч. фшансовоУ членам Асощанп.
1.2. Громадська оргатпзащя у своУй д1яльносп керуеться Конетитутрею УкраУни,
'Законом УкраУни «Про громадеыа об’гдпання», 1ншими нормативно-правовими
актами, а також ним Статутом.
1.3. Aconiaimi с юридичною особою з моменту п реестрацЬ’ вщповшно до вимог
чинного законодаветва УкраУни, користуеться правами i викопуе обов'язки,
нов'язаш 3i статутною д1ялыпстю, мае круглу печатку i3 своУм найменуванням,
штамп, поевщчення, бланки i символ1ку, зразки яких затвсрджуються Правл1нням
aconianii. У встановлсному порядку вщкривае рахунки в банкчвських установах.
1.4. Aconiania будут свою роботу на ochobi нього Статуту вщповщно до
К он еiHiyuiV та закотпв УкраУни на засадах д е м о к р а т , гласности плюрагпзму
думок та особистоУ iнinia тиви и членив.
1.5. 11айменування Асо1пан1У:
1.5.1. УкраУнською мовою:
повис ГРОМ АДСЬКА
ОРГА1ПЗАЦ1Я
«АСОЦ1АЦ1Я
ФАХ1ВЦ1В
В ЕТ ЕРИ Н А Р! 101 М Е Д И Ц И П И К Ш В С Ь К О ! О БЛ А СТЬ);
- скорочене ГО «АС01ЦА1 (1Я ФАХ1ВЦ1В ВЕТЕРИЫ АРЫ 01 М Е Д И Ц И П И
КИ1ВСБКО! О Б Л А СТЬ).
1.5.2. Росчйською мовою:
повис
ОБЩ ЕСТВЕННАЯ
ОРГАН И ЗАЦ И Я
«А ССО Ц И АЦ И Я
С П Е Ц И А Л И С Т О В В Е Т Е Р И Н А Р Н О Й М ЕД И Ц И Н Ы К И Е В С К О Й О Б Л А С ТИ»;
- скорочене - О О « А С С О Ц И А Ц И Я С П Е Ц И А Л И С Т О В В Е Т Е Р И Н А Р Н О Й
МЕДИ1 ТИПЫ К И Е В С К О Й О Б Л А С Т И ».
1.5.3. Англшською мовою:
- full name - N O N -G O V E R N M E N T A L O R G A N IZ A T IO N « A S S O C IA T IO N OF
VI ГЕR IA N S IN THE KIEV R EG IO N »;
- abbreviated name - N G O « A S S O C IA T IO N O F V E T E R IA N S IN TH E K IE V
R E G IO N ».
1.6. Мюцезпаходженпя
Aconianii:
вул.
Балукова,
26,
м.
Вишневе,
Киево-Святошинського району, КиУвськоУ областч, 081 33.
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2. М ЕТА ТА ОСНОВЫI ЗАВДАННЯ АСОЦ1АЦП
2.1. Мета д1ялыюст1 AconiauiT - е задоволення та захиет законних сощальних,
екоиом’ш них, матер1алызих, творчих, вжових га шших сгпльних шзереечв своУх
члешв; сприяння професшгнй та науковш Д1ялыюст1 спещалюДв ветеринарного
профнно, снрямованоУ па пол1пшення р1вия галузУ ветеринарноУ медицини
КиУвеькоУ облаезя та УкраУпи.
2.2.
Завдання Acouiaili'i’:
2.2.1. Розробка, узагальпення та шдготовка пропозицШ по удосконаленшо галуз1
ветеринарноУ медицини, пипозовш,
шдвищенню кзлинфжагцУ cileniajiicллв
ветерипарноУ медицини в облаезч та внесения Ух на розгляд ДержавиоУ
ветеринарноУ за (|)i rocani гарноУ елужби УкраУни Головного управлшня
ветерипарноУ медицини га iiininx державних opraiiiв;
2.2.2. Захиет нрав та штерссчв члешв АсошашУ;
2.2.3. Сприяння грудовим колективам - членам АсошашУ, окремим громадянам з
питань вегеринарй';
2.2.4. Участь у ионуляризагпУ за поширенгн вегеринарпих значь шляхом широкого
викорисгання засоб1в масовоУ 1нформац1У;
2.2.5. 1нформування вегеринарпих снегцал1сззв про досягнення науки, передового
досв1ду га сприяння Ух внровадженню;
2.2.6 Снрияз’и внровадженню сучасних наукових мего;цв, досл1джень i розробок в
11 рак ги ку вегери пари оУ меди цини;
2.2.7. Сприяння формувашпо i внровадженню основних напрямкчв розвигку галуз1
ветеринарноУ медицини в КиУвськчй облаезч;
2.2.8. Допомога членам АсогцацП', якч онинилися в скругпому матер1альиому
становиин, шляхом подання матер’шлызоУ допомоги, пократенгп житлових умов,
нридбанш нуззвок для cani гарно-куроргного л1кування;
2.2.9. Сгворення у встановленому законом порядку шдприемсгв, оргагпзагнй на
нравах юридичних ос’ю з мегою виконання стагутних завдань за зд 1 Йснення
госнодарськоУ д1ялызосзз.

3. НАПРЯМКИ Д1ЯЛЬНОСТ1 АСОЦ1АЦН
3.1. Для досягнення сгагузноУ мети га виконання стагутних завдань громадське
об'гднання в ус гановленому законодавством порядку маг право:
3.1.1. Bijibiio ноширювази шформацпо про свою д1ялынсзь, пропа]увати свою
мез'у (цпп);
3.1.2. Зверзаз ися у порядку, визначеному законом, до органiв державноУ влади,
орган1в MicucBoro самоврядування, Ух носадових i службових ocio з нронозигнями
(зауваженнями), заявами (кло!юганнями), скаргами;
з

3.1.3. Одержувати у порядку, визначеному законом, публ 1 чну iнформапЬо, т о
знаходиться у володппп суб'екззв владних повноважень, шших розпоряднишв
публ iчIioV тформашУ;
3.1.4. Браги участь у порядку, визначеному законодавством, у розроблешп
проект!в пормативпо-правових акззв, що видаються органами державноУ влади,
органами м!сцевого еамоврядування i стосуються сфери д1яльност1 Acouiau.ii га
важливих питань державного i суегплыюго житгя;
3.1.5. Проводи ! и мир!Ii 'ибрання;
3.1.6. Здшсшоваги iiiiui права, не забороненi законом, бузи учаспиком
цивьзьно-правових вгшосин, набувати майно1Й i немайшмп права вщповщно до
закоподаветва;
3.1 .7. Здшснюваги
вщповщно
до
закону
пщприемницьку
/нялыпезь
безпоссрсдньо, або через створе!li в порядку, передбачепому законом, юридичгп
оеоби (товариства, гпдприсмства), якщо така д1ялыпсть вщповщае мезз (1 Йлям)
громадського об'сднаппя за еприяс п досягненшо;
3.1.8. Враги участь у порядку, визначеному законодавством, у робозз
консультативних, дорадчих за iиших допом1Жних оргагнв, що утворюються
opi-анами державноУ влади, органами MicueBoro еамоврядування для проведения
консультант за 1 ид 1 оговки рекомендац1й з питань, що стосуються сфери
зйялызосзз Aeouiauiy.
3.2. Для досягнення егатузних завдань Аеогиагня з/ийснюс насгупну ;пяльн!ез ь:
3.2.1.
Сприяс формуваншо осповпих ез’разе!зчпих напрямкдв розвитку галуз’1
ветеринарноУ меди ни ни КиУвськоУ обласзз, розробляс заходи вззлення Ух в жизтя;
3.2.2.
Оргагпзовус дискус1й!п обговорення проекззв законодавчих акззв та тш их
державших piuiCHb з ппзапь д1ялыюсзз rauyri вегерипарпоУ медиципи i вносить
Bi;uiOBi;iiii пропози!иУ влади им структурам;
3.2.3.
Вносить пропозищУ щодо формування кадровоУ пол1тики фах1в1Йв
ветеринарноУ медиципи КиУвськоУ обласзз;
3.2.4.
Палагоджус за !Йдзримуе професчйтп ;ило!Й зв’язки з установами
вегерипарпоУ медиципи УкраУни за i 11 гмих краУн;
3.2.5.
Направляе пайбпнлп достойпих чле1пв Aeouiauiy в 3apy6i>Kiii в’1дряджеппя
для вивчення та запозичення досв1ду з д1яльност1 галуз1 ветеринарноУ
медиципи;
3.2.6.
Виегупае iiiiniaropoM за орган 1зазором навчань, KypciB пщвищення
квал’|ф1ка!нУ,
паукових
консультант
за
конференций
з
фахових,
co n ia jib iio -n o jiiiичних за ie горич!тх пигань;
3.2.7.
В н о с и ть пропозшнУ до учбових планiв везерииарних (|)акульзеззв вуз1в,
бере учаезь it розробтн програми за плану курсив гпдвищення квалic|)iкац!У
11 ра ц iв11 икi в вез е р ипари оУ медин ини;
3.2.8.
Вивчае i узагалынос нропозшнУ члетпв А ео 1 иатцУ;
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3.2.9.
Доиомагае
членам
AconianiV
при
створенш
приватних
форм
ветери нарноi о обслуi овуван ня;
3.2.10. Визмачае та заохочуе морально i материально тих членiв Acouiauii', яка
досятли вагомих ycnixiB в розбудов1 ветеринарноУ сирави КиУвськоУ области
пропопус Ух па присвоения почесних звань та представления до державних
пагород i премии
3.2.1 1. Сприяс органiзаш'У безпечних умов иpaui та охорони здоров’ я фах1шпв
ветеринарноУ медищши, престижу професП' га професшноУ етики
член in
Acouiauii’;
3.2.12. Розробляе заходи шдвищення професчйного га шейного р!вня фах1вгйв
ве ге р и 11 ар 1 1 оУ мед и ц и 11 и;
3.2.13. Займаеться професшною opienranieio шклльноУ молоди, дае рекомендащУ
на навчанпя у ветерннарп1 вузи найб1лып достойпих випуекпиклв шкш та
техшкумпн
3.2.14. Скеровуе роботу членii? Acouiauiy, спрямовану па вивчепня icropii'
ветеринарноУ медицини КиУвськоУ области
3.2.15. Ьере участь в створенш га оформленш музеУв ветеринарноУ медицини
те м а гич них виста во к.

4. ЧЛЕНИ АСОЦ1АЦН. IX ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
4.1. Членами Acouiauiy можуть бути громадяни УкраУни, шоземш та особи без
громадяпства, яки перебувакггь в Укра'пп на законпих гпдетавах, axi досягли 18
роклв. Членство в Acouiauiy е фп<сованим i ]йдгверджуегься записом у peeerpi
члешв Acouiauiy.
4.2. 11равлп1ня acouiauiy приймае рi111 ення про прийня ггя особи в члени Acouiauiy
га вносить витповгчний запис у Реестр члешв Acouiauiy нс шзнппе н1ж через два
Micaui 11iсл я одержания нисьмовоУ заяви, в якай особа 1 пдгверджуе зобов'язання
викоиувати Статут, а гакож згоду на обробку своУх персональних даних
вгчповгчпо до статутних завдань i чинного законодавства.
4.3. Нравдйння acouiauiy мае право вщмовиги у нрийпятчч особи в члени
Acouiauiy.
4.4. Члени A couiauii макать право:
4.4.1.
браги участь у статут!пй д1ялlaiocri та заходах A couiauii;
4.4.2. Браги участь у загальних зборах уповноважених предсгавииклв
гйдокремлепих гпдроздплia Acouiauiy, обирати i бути обрапими до кер1виих оргагйв
Acouiauii';
4.4.3.
Вносити пропозигнУ, заяви та скарги на розгляд кер'пзних оргагйв;
4.4.4. Добровн 1 ыю ирипиняти членство в Acouiauii'.
4.4.5. О держ увати С0 1 нальпий та профссшний захист, а при ncooxiiinocii i
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ма i epiajiыiy допомогу.
4.5. Члени AcouiauiT зобов'язагн:
4.5.1. Виконувати вимоги Статуту i рпненпя кер1вних оргагпв, пов’ язаш з
виконанням ст ат у т их завдань AcouiauiT;
4.5.2. Сприяти викоиашпо статутаих завдань AcouiauiT;
4.5.3
1Iponai увати iдс'Т, мету, с га гу i ni завдання i д1ялыпсть AcouiauiT;
4.5.4. Виконувати вимоги Kepiiuinx оргашв AcouiauiT, щодо порядку та умов
використання персональних даних га irnnoT шформацп, яка с конфщенщйною;
4.5.5. У своТй пракгичгпй даяльносп враховувати науково-техшчш досягнення,
включаючи eKOJioriuni, культурш га сошалыи аспекта;
4.5.6. Сприяти 1 Йдтримапню авторитету, престижу та фшапсового забезпечеипя
AcouiauiT;
4.5.7.
Свосчаспо силачувати члснеью внески.
4.6. Загалый збори уповноважсиих прсдсгавникав вщокремлених гпдроздшв
маюгь право праймаги ранения про прийнягтя inrunx ocio (ветеринарних
cileuiajiici iв га наукошив, а також ciioncopiB AcouiauiT), яка зробили вагомий
впесок в rajiyai ветерипарпоТ медицини, в почссчп члени, llonecni члени маюгь
право бра ги участь у зборах AcouiauiT з правом дорадчого голосу.
4.7. Правл'шня маг право встаповлювати в1дзпаки, inrui засоби громадського
заохочеппя для член"|в AcouiauiT га шших oci6, якл снрияли виконанню стагугних
завдань AcouiauiT.
4.8. Члени AcouiauiT сплачують вступний (одноразово) та щом1сяч!-п внески в
po3Mipi затвердженому Правлшпям AcouiauiT. Щор1чний впесок може буги
сплачепий членом AcouiauiT одноразово за рiк.
4.9. Причинения членства в AcouiauiT вщбувасться на niucrabi особистоТ
письмовоТ заяви, або за р’ппениям Правл'шня AcouiauiT в зв’язку з порушенням
членом AcouiauiT вимог иього Статуту, нссилати членських внескав иротягом
року.
4.10. Членство в AcouiauiT припинясться у paai смерча особи.
4.11. С карги на р’ниепня, д'ГТ або без;иялыпсгь керизних орган iB, пов’ язаних гз
набуттям та причинениям членства, правами та обов’язками член1в, розглядаються
черговими загальпими зборами уповноважсиих прсдсгавникав в1докремлених
1 пдроз;и.'йв AcouiauiT.

5. О Р Г А Н И КЕР1ВН И Ц Т ВА I К О Н Т Р О Л Ю АСОЦ1АЦП

5.1.
Основою AcouiauiT г в1докремлен1 1идрозд1ЛИ не юридичгп особи, я
створююгься за м’юцсм проживания або мюцем робота членiв AcouiauiT. Обчнк
[ндокремлених 1 ндрозд’|л’|в зд'|йснюг правлшня AcouiauiT. Вщокремлен1 1 пдроздн1И у
своТй .'нялглюс11 керуюп>ся ним Статутом.
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5.2. Витим кер'тним органом AcouianiV е Загальт збори уповноважених
нредс тавниклв в!д вщокремлених шдроздинв AcouiauiV ( ;uuii - Збори), як!
скликаються 11равлнтям AcouiauiV пс pi;unc одного разу на pi к i визначають
ос 11 о в и i наирямки та opi ашвацшш форми д1яльпосп AcouiauiV.
5.3. Збори AcouiauiV:
5.3.1. Затверджують змши i доповненя до Стату ту;
5.3.2. Затверджують регламен т проведения Збор1в;
5.3.3. Затверджують основы наирямки, плани i программ .щяльносп громадського
обЧднання;
5.3.4. Затверджують бюджет та кошторис видатюв AcouiauiV;
5.3.5. Обираю! ь Правлпшя AcouiauiV, Голову AcouiauiV та Рслнзора AcouiauiV;
5.3.6. Розглядакгть та затверджують зв'тги 11равлшня та Рев1зора AcouiauiV;
5.3.7. Реалпують право власпосп на майпо та кошти AcouiauiV;
5.3.8. 11рп ii маю ль piuici шя про реоргашзаипо та лтвщаиио AcouiauiV.
5.4. У с i питания на Зборах AcouiauiV вирннуються голосуванням. Кожей
уповноважений предетавник в’|д в’гцокремленого шдроздшу AcouiauiV мае один
голос.
5.5. Головуе на Зборах Голова AcouiauiV. У pa3i вцюутносп Голови
AcouiauiV Збори веде заступник голови AcouiauiV.
5.6. Р1шення про внесения змiн та доповнень до Статуту AcouiauiV, а
та кож р'мпення про peopraui3auii<) та лш йдащ ю AcouiauiV вважаються
прийиятими, якщо за них проголосують 3/4 уповноважених представииюв вщ
в!докремлених тидрозд1л1в AcouiauiV, присуттпх на Зборах. Bci inuii pimenua
приймаються простою 6iji ып iciio гол ос iв присупих на Загальних зббрах
уповноважених представниклв 1пд в1докремлеиих 1 пдроздипв AcouiauiV.
5.7. Збори AcouiauiV проводяться не р'цпнс тпж один раз на pi к. При
необх'гчнос'п за р1шенням 11равл1ння AcouiauiV можуть бутн скликатп
11озачерго1Й Збори AcouiauiV.
5.8. Загальш збори уповноважених предетавниклв 1нд в1докремлених
1ндроз;н;пв вважакгтьея правочинними, якщо на них ирисут!ii бшыпе половили
уповноважених нредетавниклв 1ид 1пдокремлених 1 1 i/ipo3;aijiiв AcouiauiV. Право
ухвального голосу на загальних зборах aeouiauiV мае кожей уповноважений
предетавник в'рд в’и юкремленого тпдроз/йлу AcouiauiV. кожей член Правл1ння
AcouiauiV. Peinaop AcouiauiV та 'и Голова.
5.9. li iiepiou м iж Зборами кер'шництво Acouiauiera зд’пйстпое ПравдiuHa.
Очолюс 11равлiння Голова AcouiauiV. Голова AcouiauiV представляе Acouiauiio
в yeix установах та в органах влади, MicueBoro самоврядування у Bcix
1 пдприемствах, установах та орган'патнях вс’ьх форм власносп i uie без доручеиь,
а в раз! його (идсу тносчч обов’язки Голови виконуе його заступник.
5.10.1 [равлпшя AcouiauiV обираеться Зборами на н’ ять роклв. Чиселыпсть
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Правлшня та можлшлсгь повторного обрання його члешв встановлюегься
Загальними зборами уповноважених представниюв вид вщокремлених гпдроздипв.
Заседания 11ранлiiмiя проводяться в мipy пеобхгцпосп, але не piдше одного разу
в квартал.
5.1 1.11равлшпя AcouiauiY:
5.1 1.1. Вирнпус всi питания, що стосуються статутпоУ д1яльносп AcouiauiY, кр’нм
тих, яка ладно иного С тату ту вщносяться до компетсгщи 36opiB AcouiauiY;
5.11.2.
Розноряджасгься фшансовими коштами в межах наданих йому
новноважень;
5.1 1.3. Розробляе 11 ерс 11 ек-ти вн i i поточи i плани роботи AcouiauiY, звггуе про Yx
викопания;
5.11.4. За необхгдносп створюе в рамках AcouiauiY тимчасово або посаайно
Лiю чi KOMiciY або труни екснерпв з важливих питань д1яльпост’1AcouiauiY;
5.1 1.5. 11риймае ранения про встул до AcouiauiY та виключення з члешв AcouiauiY;
5.1 1.6. Затвсрджус розм'фи встуиного та mopinnux biicck Ib члешв AcouiauiY;
5.1 1.7. 1 огут порядок денний Зборнт AcouiauiY;
5.11.8. Приймас piuiciuui про створення уставов, caprai i iaaui й, заснування
шдприомств;
5.11.9. Визначас колькоегь уповноважених нредставников вщ вщокремлених
гпдроздипв для у час ri у Сборах;
6.
Голова AcouiauiY обирасться Зборами AcouiauiY термшом на п’ ять роков.
7.
1 олова AcouiauiY:
5.13.1. Ищписуе докум ен т AcouiauiY;
5.15.2. Розпоряджаеться коштами га майном AcouiauiY в межах, визначених
Загальними
зборами
уповноважених
нредставников
вщ вщокремлених
11 щроздш i в иовноваже! iь;
5.13.3.
Вщкривае рахунки в установах банков;
5.13.4. Видае доручення, приймас та звшьняе штата их 11 pani вн иKi в AcouiauiY;
5.13.5.
11ризначас заступника з членiв 11равлшня AcouiauiY;
5.13.6.
Виконус iiniii (|>уикцГГ для редипзаци поставлспоУ мсти та завдань
AcouiauiY.
8.
Для здшенеипя контролю за фшансово-господарською даялыистю AcouiauiY
Збори обирають Ревизора AcouiauiY термшом на п’ять рокчв,
9.
Рев’гюром AcouiauiY нс можс бути Голова AcouiauiY та члени Правлшня
AcouiauiY.
К).
Ревизор AcouiauiY контролю? A co u iau iio в питань використання кончав
i маoepiajiьних шнноетей, а також псрсонряс господарську та фшансову
двялыпеть AcouiauiY.
11.
1Icp cB iрки фшансово-господарськоЗ' /йяльносао AcouiauiY проводяться
Ревизором AcouiauiY за дорученням Зборйз .
8

12.
Ревизор AconianiV доповщае про результата проведених ним перев1рок
Зборам AcouiauiV i модае зв1т 11равл1нню AcouiauiV.
13.
Ревизор AcouiauiV складае висновок но piunux звНах га балансах AcouiauiV.
14.
Ревгйя д iялыюсы AcouiauiV проводиться не ргцшс одного разу на piic.
15.
I 1равлшня AcouiauiV та Ревизор AcouiauiV звггуються про викомання статутних
завдапь па Зборах AcouiauiV не менше одног о разу на pin.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖ ЕНН Я Р1ШЕНЬ, Д1Й. БЕЗД1ЯЛЬНОСТ1 КЕР1ВНИХ
О Р ГА Н Ili АСОЦ1АЦП ТА РОЗГЛЯД СКАРГ
6.1.Члени AcouiauiV мають право оскаржити рппення, дно або безд1яльн1сть
iHinoi о члена AcouiauiV, Голови AcouiauiV, заступника, Правлшня AcouiauiV або
Ревизора шляхом подання письмово!- скарги, а саме:
16.
11а дп, безд1ялыпсть або рппення члена AcouiauiV - первинна скарга
подаеться до Голови AcouiauiV, який зобов'язаний огримати письмов1 пояснения
Bin особи, дп, без/пяльшсть або pi гиен ня якого оскаржуеться, та протягом 20
(двадцяти) робочих дгпв розглянути скаргу гз письмовими пояснениями га
новгчомити про результата и розгляду скаржника. В paai вщхилення скарги повторна скарга подапься до Правлшня AcouiauiV, яке зобов'язане розглянути
скаргу на наийближчому засчдання, in обов'язковим викликом члена AcouiauiV, який
скаржиться, а також члена AcouiauiV, бездйяльшсть або р’пнення якого
оскаржуеться. В pari 1Йд.\илеппя скарги Правлшням - повторна скарга подаеться
до ioopib acouiauiV, якч зобов'язан’1 розглянути скаргу на черговому, позачерговому
зап лати , ia обов'язковим викликом члена AcouiauiV який скаржиться, а також
члена AcouiauiV дп, безд1яльн’1сть або ранения якого оскаржуеться;
17.
На дп, безд1ялыпсть або piiiieruui Голови AcouiauiV - первинна скарга
подапься до Правлшня acouiauiV, яке зобов'язане розглянути скаргу на
пайближчому заседания, i? обов'язковим викликом члена AcouiauiV, який
скаржиться, а також Голови AcouiauiV дп, без/пяльтпеть або рппення якого
оскаржуеться. В pari в’гдхилення скарги Правлшням - повторна скарга подаеться
до Загальних збор1в AcouiauiV, якч зобов'язан'г розглянути скаргу на черговому або
позачерговому racinaiini, гз обов'язковим викликом члена AcouiauiV, який
скаржиться, а також Голови AcouiauiV дп, безд1яльтпсть або р1шення якого
оскаржуп ься;
18.
Па дiV, без;пялыт1сть або piineuna члена Правл1ння - первинна скарга
подаеться до Голови AcouiauiV, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20
робочих дшв, in обов'язковим викликом члена AcouiauiV, який скаржиться, а також
члена 11равлпшя дп, безд’пшыпеть або pinjemui якого оскаржуеться;
19.
В раз! в'1дхилення скарги Головою AcouiauiV - повторна скарга подаеться до
Зборпз AcouiauiV, як1 зобов'язаш розглянути скаргу на черговому або
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позачерговому засщатпп, \з обов'язковим викликом члена AcouiauiY, який
скаржиться, а також члена Правлшня лП', безд1яльн1сгь або рппення якого
оскаржусться;

7. ВЛ АСШ СТЬ ТА КОШТИ АСОЦ1АЦН
20. Асошашя може маги право власносп, рсчо 1м права на рухоме i нерухоме
майно, копии [г nauioHajiыiiй та '|ноземних валютах, muni папери, нематер1альн1
активи та майпо, т о не заборонено законом га сприяс статупнй д1яльносп
AcouiauiY.
21. Acouiau'ui мае право здженювати шодо майна i майнових прав, як’1
перебувають у и власносп або на пппих речових правах, правочини, що не
супсречать законодавству га Статуту. Копгги i майно AconianiY використовуються
для реалнанп ст атут их завдань, оплати npani та сощальних заходит для
п рати вникав AcouiauiY.
22. Джерелами формування коптив i майна AconianiY можуть бути:
23.
Конгги i майно, що надходять до AcouiauiY, безповоротпа фшансова
допомота, добровшып пожертви члешв AcouiauiY, iHiimx громадян, ф'пичних oci6,
шдприемшв. юридичпих ос’ю;
24.

1laciiBiii доходи;

25.
ДотанiY або субеидп з державного чи мщцевих бюджезчв, а також з
державних шльових фоп;нв;
26.

Ьлаго/ийна допомота i a техтпчна допомота;

27.
Доходи 1нд ochobho Y д1яльыост1 ipoMa.TCbKoY оргагпзацп в1дпов1дно до
С татуту та законодавства;
28.
Вступиi та членевкл внески.
29.
Acoinania, створсчп нею шдприемства, opraHiaaniY та установи ведуть
осповний i бухгалтерський облiк, а також подаю т статистичну, (|лнансову та iniuy
з вinn iсть в порядку та обсягах, встановлених законодавством.
30.
3 метою виконання статутних завдань, Асоц1ац!я може здшенювати
пеобх i;u Iх
господарську
;нялыпсть,
не
заборонену
законодавством,
засновувати 1 пдприсмства в порядку, нередбаченому чиппим законодавством.
7.6. В ризi виходу або виключення з члетпв AcouiauiY, такi члени не мають права
иретендувати па розподп 1 будь-якого майна та коппчв AcouiauiY
або Yx
час типи.
7.7. Копии та майно, що знаходяться у власпосri, Acouiauia направляй на
виконання
cbo Yx
статутних
завдань,
а
також
на
оргатпза1 ийтп,
адм'ппстративно-господарськ! витрати, утри мания штатних npaui вникав.
ю

7.8. Асоцёацёя не несе вёдповёдальностё за зобов'язаннями членёв АсоцёацёУ.
7.9. Асоцёацёя не рёдше одного разу на pin звётуе про джерела залучення коштёв i
майна для здёйсиення статутноУ дёялbiiocri та про напрямки Тх викориетаппя
вёдповёдно до законодавства УкраУни.

31.

ПОРЯДОК СТВОРЕНИЯ. ДШ ЛЬНОСТ! ГА ПРИГ1ИНЕННЯ
Д1ЯЛЫЮСТ1 ИIДО К РЕ МЛ Е Н И X П1ДРОЗД1Л1В ГРОМ АДСЬКОГО
обсднання

32. Члени А с о и iа 1 иV веду 1 ь eiiijibuy дёяльнёсть шляхом об'еднання у
вёдокремлепё пёдроздёли, якё етворюються членами АсоцёацёУ за територёальним
принципом за мёсцем проживания, або MieueM роботи.
33. В1докрсмле1п н1дрозд1ли керуютьея у ево’ж д'шлbiiocri Статутом
AeonianiV га закоподавством УкраТни.
34. Bi.ioKpeMjieni 1пдрозд1ли AcouiauiV не маюгь статусу юридичноТ особи.
35.
Вгчокремлений 1 пдроздш мае втпций кер’пший орган - збори членёв, на яких
обирають уповноваженого прсдставника вёдокремленого нёдроздёлу, який
обираешься зборами членёв нёдроздёлу.
36.
Уновповажепий предотавпик вёдокремленого нёдроздёлу органёзовуе
дёяльнёеть членёв АсоцёацёУ по виконанню статуту АсоцёацёУ, виконуе ёнпп
повноваження, наданё керёвними органами АсоцёацёУ.
37.
Уповноважепё нредставники вёдокремлених пёдроздёлёв мають право
дёяти вёд ёменё АсоцёацёУ на нёдставё довёреностей, виданих Головою.
»

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 3JV11H ГА ДОПОВН ЕН Ь ДО СТА ТУТУ
АСОЦ1АЦП
9.1.
Цей Статут може бути змёиепий або доновнений за рёшенням Зборёв
АсоцёацёУ, яке приймаедьея не м енте нёж У голосёв членёв АсоцёацёУ та
представпикёв вёд вёдокремлених пёдроздёлёв, якё мають право голосу,
присутнёх на Зборах АсоцёацёУ.
9.2. Змёни ё доповнення до Статуту АсоцёацёУ пёдлягають обов’ язковёй
рее'страцёУ, згёдно вимог чинного законодавства.

10. ПРИПИНЕННЯ Д1ЯЛЫЮСТ1 АСОЦ1АЦП
10.1. 11ри 11 и пени я дёяльностё АсоцёацёУ може бути здёйенено шляхом УУ
реорганёзацёУ чи лёквёдацёУ (саморознуску, иримусово 1 0 розпуску).
10.2. Реорганёзацёя АсоцёацёУ здёйстпоеться за рёшенням Зборёв за умов, що Ух
пёдтримують % голосёв членёв АсоцёацёУ та представникёв вёд вёдокремлених
11

шдроздппв, якч мають право ухваленого голосу, присутшх на Загальних зборах
в порядку передбаченому законодавством УкраУни. При реоргашзацп вЫ права i
обов'язки Асощ ацп переходять до новосгвореного об'еднапня громадян.
10.3. Рйпення про л Нччпдацпо (саморозпуск) приймаеться Загальними зборами за
умов, т о Ух шдтримують не менше 3/4 голосив члсчйв АсошащУ, що мають
право голосу, присудиix на Загальних зборах уповноважених представникчв
в iд в1докремлепих шдроздипв A coniauii, вони ж визначають порядок
розподшу конпчв га майна Aconiauii’, що не суперечить законодавству.
10.4. У випадках га порядку, передбачених законодавством, Асогйагпя може бути
.'пкчйдована (примусово розпущена) за поданням державних оргагпв, за
рппеппям суду.
10.5. В pari л’пч'в'гчагпУ, Асхднапй’ копии та майно, розподшяеться згчдно рппення
Зага.чы1 их збор’пз уповноважених представиикчв вщ в iдо кремлей их п’1дрозд 1л 1 в
Aconiauii', що мають право ухвального голосу. Активи Aconiauii передаються
од 1 пй або кдльком неприбутковим оргагпзац1ям вщповщного виду або
зараховую гься до доходу бюджету.
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