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1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ. 

 

1.1. ГО – Громадська організація «Українська асоціація викладачів і дослідників питань 

європейської інтеграції». 

1.2. Загальні збори – загальні збори учасників ГО, вищий орган управління ГО. 

1.3. Правління – виконавчий орган управління ГО.  

1.4. Голова Правління – голова Правління,  який здійснює оперативне керівництво ГО.  

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

2.1. ГО є добровільним, недержавним і неполітичним громадським об’єднанням 

фізичних осіб, створеним для досягнення мети та реалізації завдань, які встановлюються 

Правлінням у відповідності до положень Статуту.   

Для забезпечення діяльності на території держави, ГО набуває статусу юридичної особи. 

З моменту набуття цього статусу, ГО вважається, в розумінні права держави, 

непідприємницькою громадською організацією, основною метою якої не є одержання 

прибутку. ГО не здійснює самостійної підприємницької діяльності, не засновує, не виступає 

співзасновником суб’єктів господарювання. 

Учасники ГО не мають права на частку майна ГО та не відповідають за зобов'язаннями 

ГО. Доходи або майно ГО не підлягають розподілу між її учасниками і не можуть 

використовуватись для вигоди будь-якого окремого учасника ГО, її посадових осіб (окрім 

можливої оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).  

2.2.  ГО здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, 

Статуту та інших внутрішніх документів. 

2.3. ГО може мати у власності кошти та інше майно, самостійний баланс і рахунки в 

установах банку (у тому числі, в іноземній валюті) на території будь-якої держави, а також 

фірмове найменування, печатки і штампи, власну символіку, логотип та бланки зі своїми 

реквізитами, зразки яких затверджуються Правлінням. 

2.4. ГО має усі права, не заборонені законодавством України, у тому числі, має право 

вживати усіх заходів для досягнення мети, встановленої відповідно до Статуту, укладати 



угоди (правочини) від свого імені, набувати майнових та немайнових прав, нести обов`язки, 

бути позивачем та відповідачем у судах будь-якого рівня і статусу. 

2.5. ГО здійснює представництво і захист прав та інтересів своїх учасників у відносинах 

з третіми особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями будь-якої форми власності. 

2.6. Діяльність ГО поширюється на всю територію України. 

2.7. Учасники ГО мають право на вільний доступ до інформації про діяльність ГО, в 

тому числі, про прийняті рішення та здійснені заходи, а ГО, в свою чергу, зобов’язана 

забезпечувати такий доступ. ГО інформує громадськість про свої мету та діяльність. 

2.8. ГО не може розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед 

засновників (учасників), членів ГО, працівників ГО (крім оплати їхньої праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб; 

2.9. 1.12. Доходи (прибутки) ГО використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання ГО, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених 

її установчими документами. 

2.10. Найменування громадської організації українською мовою:  

 повне: Громадська організація «Українська асоціація 

викладачів і дослідників питань європейської 

інтеграції»; 

2.10.1. Найменування громадської організації російською мовою:  

 повне: Общественная организация «Украинская 

ассоциация преподавателей и исследователей 

вопросов европейской интеграции»; 

2.10.2. Найменування громадської організації англійською мовою:  

 повне: Civic Organization “Ukrainian Association of 

Professors and Researchers of European Integration 

Issues”; 

2.11. Місцезнаходження ГО: 03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора 

Антонова, буд. 4. 

 

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

 

3.1. Метою, напрямками та завданнями діяльності ГО є сприяння розвитку міжгалузевих 

наукових досліджень європейських інтеграційних процесів, поширення відомостей про 



перспективи євроінтеграції України, сприяння утвердженню демократичних цінностей та 

становленню громадянського суспільства в Україні, захист спільних інтересів своїх учасників. 

3.2. Зокрема, але не виключно, до діяльності ГО відноситься наступне. 

3.2.1. Поширення правозахисних ідей, загальновизнаних стандартів прав та 

основоположних свобод людини. 

3.2.2. Розповсюдження ідей просвітництва та освіченості.  

3.2.3. Підвищення рівня правової грамотності населення. 

3.2.4. Співпраця із програмами Європейського союзу з питань європейської інтеграції, 

зокрема, з програмою імені Жана Моне. 

3.2.5. Сприяння всебічній підтримці у розробці та втіленні перспективних проектів у всіх 

галузях знань та соціального життя, спрямованих на реалізацію європейського вектору 

розвитку України. 

3.2.6. Сприяння виробленню практичних рекомендацій для прискорення процесів 

євроінтеграції України в контексті процесів структурних перетворень Європейського союзу. 

3.2.7. Участь у проектах щодо аналізу та прогнозування розвитку відносин між Україною 

і Європейським союзом та іншими міжнародними організаціями та інституціями.  

3.2.8. Сприяння поширенню та утвердженню демократичних цінностей в Україні шляхом 

розповсюдження інформації щодо перспективності прискорення євроінтеграційних процесів 

України та іншими доступними способами. 

3.2.9. Участь у науково-дослідних, освітніх, культурних і благодійних програмах та 

заходах, спрямованих на підтримку європейської інтеграції України. 

3.2.10. Участь у організації та проведенні теоретичних та науково-практичних 

конференціях, диспутах, симпозіумах, урочистих зустрічах та інших заходах.  

3.2.11. Участь у діяльності засобів масової інформації шляхом здійснення некомерційної 

видавничої діяльності. 

3.2.12. Сприяння доведенню інформації про стан забезпечення прав людини та 

основоположних свобод в Україні до відома населення, державних та недержавних 

правозахисних організацій України, міжнародних органів та організацій. 

3.2.13. Сприяння органам законодавчої та виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування у створенні гарантій утвердження та забезпечення прав та основоположних 

свобод людини, поширенні ідей євроінтеграції України. 

3.2.14. Проведення переговорів з державними органами та підприємствами, неурядовими 

організаціями, органами місцевого самоврядування та суб’єктами підприємницької діяльності 

щодо забезпечення інтересів та прав людини. 



3.2.15. Співробітництво з іншими громадськими об’єднаннями. 

3.2.16. Сприяння захисту професійних, творчих, наукових, правових, соціальних, 

економічних, ідейних інтересів учасників ГО. 

 

4. ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ 

УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

 

4.1. Членство (участь) у ГО є добровільним. 

4.2. Учасниками ГО можуть бути громадяни України, які досягли 18 років, підтримують 

мету та завдання ГО та визнають її Статут. Порядок набуття членства у ГО може визначатись 

внутрішніми документами ГО. 

4.3. Прийняття до ГО здійснюється Правлінням на підставі заяви особи, яка бажає 

вступити до ГО, відповідно до Статуту та внутрішніх документів ГО.  

4.4. Учасники ГО мають наступні права. 

4.4.1. Брати участь у всіх заходах, що проводяться ГО, у порядку, що встановлений ГО. 

4.4.2. Звертатись до органів управління ГО із пропозиціями щодо розгляду питань, які 

відповідають меті, напрямкам і завданням діяльності ГО. 

4.5. Учасники ГО мають наступні зобов’язання. 

4.5.1. Дотримуватись вимог Статуту та внутрішніх документів ГО, виконувати рішення 

органів управління ГО. 

4.5.2. Своєчасно сплачувати внески у порядку, що встановлений у ГО. 

4.5.3. Сприяти досягненню мети та виконанню завдань ГО. 

4.5.4. Брати участь у заходах, що проводяться ГО. 

4.6. Членство (участь) у ГО припиняється у наступних випадках. 

4.6.1. Смерті особи. 

4.6.2. Виходу із ГО за власним бажанням. 

4.6.3. Виключення із ГО за рішенням Загальних зборів, у зв’язку із порушенням вимог 

даного Статуту або, якщо діяльність учасника ГО суперечить меті та завданням ГО. 

4.6.4. У інших випадках, які можуть бути встановлені Загальними зборами. 

4.6.5. Припинення членства у ГО має наслідком припинення перебування особи у всіх 

статусах і на всіх посадах у ГО. 

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

 



5.1. Порядок обрання до органів управління ГО та позбавлення посад в ГО, а також 

порядок зібрання, діяльності, виконання функцій та прийняття рішень і надання висновків 

органами управління ГО  встановлюється Загальними зборами.   

5.2. Загальні збори.  

5.2.1. Загальні збори є вищим органом управління ГО, який може вирішувати 

будь-які питання діяльності ГО.  

5.2.2. Загальні збори відбуваються в черговому порядку один раз на два роки, а в 

позачерговому порядку – за ініціативою Голови Правління, або на вимогу 

членів ГО, що володіють не менш як десятьма відсотками загальної кількості 

голосів 

5.2.3. Чергові Загальні збори скликаються  у останню суботу першого місяця 

року їх проведення о 10 год. 00 хв. за адресою реєстрації ГО. У випадку 

скликання позачергових Загальних зборів або зміни часу та/або місця 

проведення чергових Загальних зборів, Голова Правління повідомляє про 

це учасників ГО не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до їх 

проведення шляхом надсилання письмових повідомлень поштою, 

електронною поштою, оприлюднення цієї інформації на електронному 

ресурсі (сайті) ГО або будь-яким іншим способом, встановленим даним 

Статутом. 

5.2.4. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше 

75 % (сімдесяти п’яти відсотків) учасників ГО. 

5.2.5. На засіданнях Загальних зборів головує Голова Правління. 

5.2.6. Хід Загальних зборів протоколюється секретарем, який обирається 

Правлінням. Протоколи засідань Загальних зборів підписуються Головою 

Правління і секретарем Загальних зборів. У випадку, якщо секретар не 

обраний Правлінням до початку засідання Загальних зборів, то 

секретарем таких Загальних зборів стає особа – учасник ГО, яка 

здійснювала повноваження секретаря на попередньому засіданні Загальних 

зборів. 

5.2.7. На Загальних зборах кожний учасник ГО має один голос при прийнятті 

рішень. 

5.2.8. Загальні збори розглядають питання, винесені на порядок денний 

Правлінням (за ініціативою учасників ГО) або Головою Правління. 

5.2.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить наступне. 



5.2.9.1. Визначення основних напрямків діяльності ГО, 

затвердження планів її роботи та звітів про їх виконання. 

5.2.9.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих 

документів ГО.  

5.2.9.3. Визначення порядку та способів реалізації права власності 

ГО, прийняття рішень щодо розпорядження майном та 

коштами, належними ГО. 

5.2.9.4. Прийняття рішення про припинення діяльності або 

реорганізацію ГО. 

5.2.9.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження 

ліквідаційного балансу.  

5.2.9.6. Встановлення розміру та строків оплати членських внесків. 

5.2.9.7. Визначення порядку та способів реалізації права власності 

ГО, прийняття рішень щодо розпорядження майном та 

коштами, належними ГО у будь-яких обсягах для реалізації та 

виконання статутних мети та завдань ГО. 

5.2.9.8. Обрання Голови Правління. 

5.2.9.9. Обрання або відкликання Правління, або окремих членів 

Правління. 

5.2.10. Рішення Загальних зборів з питань їх виключної компетенції вважається 

прийнятим, якщо за його підтримку проголосувало 3/4 (три четвертих) або 

більше  зі складу учасників ГО. 

Рішення Загальних зборів з інших питань вважається прийнятим, якщо за 

його підтримку проголосувала проста більшість  зі складу учасників ГО 

5.2.11. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного 

Статуту, внутрішніх документів ГО та законодавства України, є 

обов'язковими для учасників ГО та її органів управління. 

5.3. Правління.  

5.3.1. Правління є виконавчим органом ГО, що виконує функції з управління 

поточною організаційною діяльністю ГО. 

5.3.2. Правління складається з членів Правління, кількість яких не може 

перевищувати 9 (дев’ять) осіб. 



Членом Правління може бути будь-який учасник ГО, обраний на цю 

посаду Загальними зборами, у відповідності до положень даного Статуту 

та вимог законодавства України. 

Учасники ГО мають право обиратися членами Правління необмежену 

кількість разів.   

Повноваження члена Правління припиняються у випадку його не 

переобрання по закінченні строку повноважень або за власним бажанням 

шляхом подання відповідної заяви Голові Правління. 

5.3.3. Строк повноважень члена Правління становить 5 (п’ять) років.  

За 2 (два) місяці до закінчення строку повноважень відповідного члена 

Правління, Голова Правління скликає позачергові Загальні збори з 

метою обрання нового члена Правління. 

У разі обрання нового члена Правління, строк його повноважень 

починається з наступного дня після припинення повноважень попереднього 

члена Правління. 

У разі, якщо до завершення строку повноважень відповідного члена 

Правління, Загальними зборами не буде прийнято рішення про обрання 

нового члена Правління, то строк його повноважень продовжується на 2 

(два) роки. 

5.3.4. Правління проводить чергові та позачергові засідання. Чергові засідання 

Правління відбуваються кожної першої суботи кожного року о 10 год.        

00 хв. за адресою реєстрації ГО. 

5.3.5. Позачергові засідання Правління організовуються Головою Правління за 

вимогою будь-якого члена Правління.  

5.3.6. У випадку проведення позачергового засідання Правління або зміни часу 

та/або місця проведення чергового засідання Правління, Голова 

Правління повідомляє про це членів Правління не пізніше, ніж за 3 (три) 

дні до засідання, шляхом надсилання письмових повідомлень поштою, 

електронною поштою, оприлюднення цієї інформації на електронному 

ресурсі (сайті) ГО або будь-яким іншим способом, встановленим даним 

Статутом. 

5.3.7. Правління підзвітне Загальним зборам і забезпечує виконання їх рішень, 

діє від імені ГО  в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми 

документами ГО та чинним законодавством України. 



5.3.8. На засіданнях Правління головує Голова Правління. 

5.3.9. Усі питання, що входять до компетенції Правління, вирішуються 

колегіально на засіданнях Правління. 

5.3.10. Про час та місце проведення засідань Правління і про порядок денний 

засідання члени Правління повідомляються Головою Правління завчасно 

шляхом надсилання письмових повідомлень поштою, електронною поштою, 

оприлюднення цієї інформації на електронному ресурсі (сайті) ГО або будь-

яким іншим способом, встановленим Статутом. У випадку необхідності, 

Голова Правління може організовувати термінові засідання Правління з 

метою вирішення нагальних проблем. 

5.3.11. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень 

з будь-яких питань, що входять до компетенції Правління. 

5.3.12. До виключної компетенції Правління належить наступне. 

5.3.12.1. Контроль за виконанням рішень Загальних зборів 

учасниками ГО та органами управління ГО. 

5.3.12.2. Здійснення функцій щодо управління майном ГО за 

рішенням Загальних зборів. 

5.3.12.3. Прийняття в члени ГО. 

5.3.12.4. Призначення Президента ГО. 

5.3.12.5. Розпорядження майном та коштами ГО без додаткового 

уповноваження на це Загальних зборів у відповідності до 

вимог даного Статуту та законодавства України. 

5.3.12.6. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та 

інших реквізитів ГО. 

5.3.12.7. Затвердження заходів, необхідних для виконання поточних 

планів діяльності ГО. 

5.3.12.8. Вирішення інших питань, окрім тих, що відносяться до 

виключної компетенції Загальних зборів. 

5.3.13. Рішення Правління з питань його виключної компетенції вважається 

прийнятим, якщо за його підтримку проголосувало 2/3 (дві третіх) або 

більше зі складу членів Правління. 

Рішення Правління з інших питань вважається прийнятим, якщо за його 

підтримку проголосувала проста більшість зі складу Правління. 

5.4. Голова Правління. 



5.4.1. Голова Правління очолює Правління і виконує функції з управління 

поточною та організаційною діяльністю Правління і ГО та обирається в 

порядку, що встановлений Статутом та внутрішніми документами ГО.  

5.4.2. Головою Правління може бути лише член Правління, який призначається 

на цю посаду рішенням Загальних зборів.  

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Загальних 

зборів або за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви до 

Загальних зборів 

5.4.3. Строк повноважень Голови Правління становить 6 (шість) років.   

За 2 (два) місяці до закінчення строку повноважень Голови Правління на 

вимогу будь-якого члена Правління скликаються позачергові Загальні 

збори з метою обрання нового Голови Правління. 

У разі обрання нового Голови Правління, строк його повноважень 

починається з наступного дня після припинення повноважень попереднього 

Голови Правління. 

У разі, якщо до завершення строку повноважень Голови Правління, 

Загальними зборами не буде прийнято рішення про обрання нового 

Голови Правління, то строк його повноважень продовжується на 2 (два) 

роки. 

5.4.4. До виключних повноважень Голови Правління належить наступне. 

5.4.4.1. Відкриття, організація та закриття засідань Загальних 

зборів та Правління. 

5.4.4.2. Призначення позачергових засідань Загальних зборів та 

Правління. 

5.4.4.3. Формування порядку денного засідань Загальних зборів та 

Правління. 

5.4.4.4. Видання довіреностей на вчинення дій від імені ГО. 

5.4.4.5. Здійснення листування та звернення від імені ГО 

5.4.4.6. Представлення ГО у її відносинах з третіми особами, 

органами державної влади, місцевого самоврядування та 

організаціями будь-якої форми власності. 

5.4.4.7. Організація документообігу, діловодства, ведення 

бухгалтерського обліку та звітності ГО. 



5.4.4.8. Вирішення інших питань, в межах повноважень, 

узгоджених усіма учасниками ГО та встановлених 

внутрішніми документами ГО. 

5.4.4.9. Здійснення контролю за діяльністю Президента ГО. 

5.4.4.10. На час відсутності Голови Правління або на час 

припинення його повноважень,  Президент виконує його 

обов’язки та здійснює його повноваження. 

5.5.Президент. 

5.5.1.  Президент є виконавчим органом ГО, який призначається і звільняється з 

посади Правлінням. Президент може бути найманою особою.  

Повноваження Президента припиняються за рішенням Правління або за 

власним бажанням шляхом подання відповідної заяви до Правління. 

5.5.2. Оплата праці Президента встановлюється Правлінням. 

5.5.3. Президент має право вчиняти наступні дії. 

5.5.3.1. За відсутності Голови Правління або у разі припинення 

його повноважень, тимчасово виконувати його обов’язки та 

здійснювати його повноваження. 

5.5.3.2. Представляти ГО у відносинах з третіми особами, 

органами державної влади та місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями будь-якої 

форми власності, міжнародними організаціями в межах, 

встановлених Статутом. 

5.5.3.3. Представляти інтереси ГО  в судах та державних органах. 

5.5.3.4. Підписувати та подавати від імені ГО заяви, звернення, 

клопотання до органів державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій будь-

якої форми власності, міжнародних організацій. 

5.5.3.5. Укладати угоди та здійснювати розпорядження майном та 

коштами ГО без додаткового уповноваження на це 

Правління на суму, що не перевищує 50 (п’ятдесят) розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої згідно 

законодавства України. 

5.5.3.6. Укладати угоди та розпоряджатись майном та коштами ГО 

на суму, що перевищує 50 (п’ятдесят) розмірів мінімальної 



заробітної плати, встановленої згідно законодавства України, 

за згодою Правління. 

5.5.3.7.  Укладати інші угоди, пов’язані з діяльністю ГО, що не 

входять до виключної компетенції інших органів управління 

ГО, у відповідності до вимог Статуту та законодавства 

України. 

5.5.3.8. Виконувати інші функції за відповідним рішенням 

Загальних зборів або Правління. 

5.5.3.9. На час відсутності Президента або на час припинення його 

повноважень,  Голова Правління виконує його обов’язки та 

здійснює його повноваження. 

 

 

6. ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ОСКАРЖЕННЯ ЇХ РІШЕНЬ. 

 

6.1. Звітування органів управління ГО перед Загальними зборами відбувається в 

перший місяць кожного року в порядку, що встановлюється Загальними зборами.  

6.2. Усі органи управління ГО та їх члени зобов’язані у 30 (тридцяти) - денний термін 

надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити учасників ГО  щодо їх 

діяльності в частині реалізації статутних завдань. 

6.3. Органи управління ГО зобов`язані забезпечити для учасників ГО вільний доступ до 

інформації щодо їх статутної діяльності, у тому числі, про прийняті рішення та про здійсненні 

статутні завдання. 

6.4. Рішення, дії, бездіяльність органів управління ГО  можуть бути оскаржені до 

Загальних зборів.  

6.5. Рішення Загальних зборів можуть бути оскаржені у судовому порядку. 

 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

 

7.1. Контроль за діяльністю ГО здійснюється в порядку, що встановлюється 

Загальними зборами. 



7.2. ГО може для забезпечення додаткового контролю створити Наглядову раду, 

повноваження та порядок діяльності якої встановлюються Загальними зборами. 

 

8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

 

8.1. ГО, у відповідності до своїх статутних завдань, має право на здійснення 

міжнародних зв'язків. 

8.2. Міжнародна діяльність ГО здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, 

роботі міжнародних організацій, створення громадських організації та відкриття 

відокремлених підрозділів в інших країнах, а також інших формах, що не суперечать 

законодавству України, нормам і принципам міжнародного права. 

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності ГО користується повним обсягом прав і 

обов’язків юридичної особи. 

 

9. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

 

9.1. ГО може утворювати у встановленому законодавством порядку відокремлені 

структурні підрозділи. 

9.2. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів 

приймаються Загальними зборами. 

9.3. Керівники відокремлених підрозділів ГО призначаються Головою Правління і 

діють на підставі довіреності, виданої ГО. 

 

10. КОШТИ ТА МАЙНО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

 

 

10.1. ГО може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її 

статутної діяльності. 

10.2. ГО набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй учасниками ГО, 

державою або іноземними та міжнародними органами чи організаціями, а також набуте від 

внесків учасників ГО, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та 

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

інших підставах, не заборонених чинним законодавством України. 



10.3. ГО має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на 

користь ГО в грошовій або іншій формі.  

10.4. Доходи або майно ГО не підлягають розподілу між її учасниками.  

10.5. ГО несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві 

власності майном. Учасники ГО не несуть відповідальності за зобов’язаннями ГО, а ГО не 

несе відповідальності за зобов’язаннями її учасників. 

 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ. 

 

11.1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається цим Статутом та 

чинним законодавством України.   

11.2. 9.1. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту ГО приймаються 

Загальними Зборами якщо за таке рішення проголосувало не менш 3/4 членів ГО, які беруть 

участь у Загальних зборах ГО. ГО повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в 

якому знаходиться реєстраційна справа ГО, про зміни до статуту ГО, зміни у складі керівних 

органів Організації, зміну місцезнаходження Організації протягом 60 днів з дня прийняття 

відповідного рішення. 

 

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

 

12.1. Припинення діяльності ГО здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації 

шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду 

про заборону ГО.  

12.2. Рішення про припинення діяльності ГО приймається Загальними зборами  якщо 

за таке рішення проголосувало не менш 3/4 членів Організації, які беруть участь у Загальних 

зборах ГО. 

12.3. Порядок прийняття рішень про припинення діяльності ГО  встановлюється 

Загальними зборами. 

12.4. Порядок та правові наслідки припинення діяльності ГО шляхом саморозпуску, 

реорганізації або заборони (примусового розпуску) ГО визначаються згідно чинного 

законодавства України. 



12.5. ГО вважається ліквідованою з дати внесення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення 

юридичної особи. 

12.6. Майно, кошти та інші активи ГО, що залишилися у разі припинення ГО (у 

результаті злиття, поділу, приєднання, перетворення або саморозпуску) повинні бути передані 

одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу 

бюджету. 

 

 

 


