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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна Ініціатива» 
(надалі Організація) -  є добровільною, неприбутковою організацією, створена для спільної 
реалізації та захисту громадянами своїх прав і свобод згідно Конституції України, Закону 
України «Про громадські об'єднання», чинного законодавства України, яке регулює правові 
відносини в сфері діяльності об’єднань громадян.

1.2. Організація має Всеукраїнський статус.

1.3. Організація поширює свою діяльність на адміністративній території України. У 
діяльності організація можуть брати участь юридичні особи -  підприємства, установи та 
організації (які не фінансуються з бюджету), громадські організації України та інших 
держав.

1.4. Організація здійснює свою діяльність на основі принципів законності та відкритості, 
самоврядування, добровільності, спільності інтересів і рівності прав його членів. Всі основні 
питання статутної діяльності Організації вирішуються на зборах членів організації або 
представників членів об’єднання.

1.5. Організація є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має самостійний 
баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, 
печатки, штампи, бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Радою 
Організації.

Кругла печатка виготовляється двох видів: перша містить повне найменування 
Організації по колу, код ЄДРПОУ, написом Громадська Організація «Всеукраїнський 
Інноваційний Фонд Народна Ініціатива». Символіка реєструється в порядку, встановленим 
чинним законодавством; друга виготовляється для Науково-експертної Ради ГО 
«Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна Ініціатива» та забезпечує її науково-експертну 
діяльність й містить повне найменування ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна 
Ініціатива» по колу, в середині печатки «Науково-експертна Рада».

1.6. Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про 
громадські об'єднання», міжнародними Конвенціями ратифікованими Верховною Радою 
України, чинним законодавством України, а також цим Статутом.

1.7. Найменування Організації:

1.7.1. Повне найменування українською мовою: Громадська організація «Всеукраїнський 
Інноваційний Фонд Народна Ініціатива» -  скорочене найменування українською мовою: ГО 
«Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна Ініціатива».

1.7.2. Повне найменування російською мовою: Общественная организация «Всеукраинский 
Инновационный Фонд Народная Инициатива» -  скорочене найменування російською мовою: ОО 
«Всеукраинский Инновационный Фонд Народная Инициатива».

1.7.3. Повне найменування англійською мовою: Public organization «Ukrainian Innovation Fund 
People's Initiative» -  скорчене найменування англійською мовою: PO «Ukrainian Innovation 
Fund People's Initiative».

1.8. Організація може використовувати своє найменування на бланках, печатках, штампах, у 
символіці та атрибутиці.

1.9. Місце знаходження Організації: 03062 м. Київ, пр. Перемоги 94/1.



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Організація створена з метою:

♦ сприяння розвитку України, її соціально-економічної системи на основі інноваційних 
підходів; формування розвинутого, динамічного громадянського суспільства;

♦ активізації наукових досліджень та розробки сучасних проривних технологій і їх 
впровадження у всі сфери життя, поширення відповідної інформації, а також захист спільних 
інтересів своїх членів.

2.2. Завданнями Організації є:

-  сприяння розбудові громадянського, інноваційного суспільства в Україні на основі 
передових досягнень в Україні та світі;

-  співробітництво з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
об’єднаннями громадян, міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями, іншими 
юридичними та фізичними особами;

-  внесення пропозицій щодо розробки законодавчих й нормативних актів, основи 
нормативного забезпечення динамічної, прозорої системи функціонування проривної моделі 
розвитку України;

-  організація науково-практичних конференцій та інших заходів з участю вітчизняних та 
зарубіжних спеціалістів з метою обміну інформацією з сучасних наукових та технологічних 
досягнень для членів Організації;

-  сприяння взаємодії між членами Організації, органами державної влади, підприємствами, 
установами, організаціями іншими юридичними та фізичними особами;

-  сприяння розширенню можливості доступу людей до об’єктивної, достовірної, теоретико- 
практичної інформації, підвищення їх рівня знань;

-  сприяння умов для творчої діяльності своїх членів, яка спрямована на створення матеріалів 
з новими властивостями, дослідження матеріалів, виготовлення спеціалізованого 
обладнання, приладів та пристроїв, розробку інноваційних технологій;

-  сприяння пошуку, технічному і економічному обґрунтуванню перспективних ідей та 
пропозицій в галузі техніки, технологій, економіки і освіти;

-  сприяння розповсюдженню наукових знань та досвіду в різних галузях розвитку науки та 
технологій;

-  сприяти розвитку рівноправного міжнародного співробітництва членів ГО 
«Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна Ініціатива» та України в цілому;

-  сприяння захисту інтелектуальної власності, професійних і соціальних інтересів своїх 
членів;

-  сприяння здійсненню просвітницької діяльності щодо інновацій, організація системи 
поширення відповідної інформації та навчання членів організації та зацікавлених громадян;

-  розвиток наукових і ділових контактів з об’єднаннями громадян, підприємствами, 
установами, організаціями, окремими діловими та науковими юридичними і фізичними 
особами як на території України так і за її межами;

-  надання допомоги членам Організації, а також сприяння розвитку їх творчої, професійної 
та підприємницької діяльності;



-  сприяння та створення умов для своїх членів, а також інших осіб, які звернулись до 
Організації, в забезпеченні вітчизняною та світовою науковою та спеціальною інформацією;

-  сприяння встановленню ділових та наукових взаємовигідних контактів між членами 
Організації та міжнародними організаціями, установами, фондами, громадськими 
об’єднаннями;

-  становлення авторитету Організації та її членів шляхом проведення конференцій, нарад, 
дискусій, використання засобів масової інформації, участь у виданні та розповсюдженні 
наукового та практичного досвіду, а також рекламних матеріалів на безкоштовній основі.

2.3. Для здійснення мети та завдань, визначених цим Статутом, Організація в 
установленому законодавством порядку користується правом:

-  вносить пропозиції до органів місцевої та обласної влади щодо спрямування розвитку 
регіону, громади на основі інноваційних досягнень та на принципах діалогу з громадянським 
середовищем, побудови соціально-економічної моделі;

-  вносить пропозиції з розвитку дослідницьких центрів, університетської і галузевої науки з 
проблем інноваційної діяльності та підтримувати дослідження винахідників-новаторів;

-  проводить неприбуткові виставки, конференції, семінари, пов’язані з розвитком 
інноваційної діяльності, утворює благодійні фонди в цій галузі;

-  надавати організаційну та методичну допомогу своїм регіональним осередкам та іншим 
громадянським об’єднанням;

-  виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

-  представляти і захищати свої законні інтереси, законні інтереси своїх членів в органах 
державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та громадських організаціях, 
відповідно до діючого законодавства при розробці програм та проектів за напрямами 
інноваційної діяльності;

-  одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, 
необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

-  проводити опитування населення для виявлення громадської думки;

-  створювати інформаційні бази для користування членами Організації та сприяти їх доступу 
до вже існуючих;

-  вносити пропозиції стосовно розробки нормативних документів щодо вимог реєстрації та 
захисту інновацій;

-  інформувати громадськість про інновації та сприяти здійсненню просвітницької діяльності 
у цьому напрямку;

-  залучати до реалізації статутних завдань та мети відповідних фахівців та консультантів, 
самостійно визначати розмір та порядок оплати їх праці;

-  сприяти розповсюдженню соціальної рекламної інформації, спрямованої на пропагування 
здорового способу життя;

-  ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати 
допомогу у їх створенні;

-  проводити масові заходи (мирні зібрання) відповідно до чинного законодавства;



-  створювати (засновувати) установи, організації, підприємства необхідні для виконання 
статутних завдань Організації;

-  розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;

-  засновувати засоби масової інформації, користуватися іншими правами, передбаченими 
Конституцією України, Законами України «Про громадські об’єднання», іншими 
нормативними актами України та міжнародними угодами;

-  створювати регіональні представництва на території України та сприяти залученню нових 
членів до участі у Організації;

-  самостійно або спільно з державними органами, громадськими організаціями, 
міжнародними організаціями проводити конгреси, конференції, семінари, тренінги, 
оголошувати конкурси тощо, брати участь у відповідних заходах як на території України, так 
і за її межами;

-  реалізовувати мету та завдання шляхом укладення з іншими громадськими об’єднаннями 
на добровільних засадах угод (меморандумів) про співробітництво та/або взаємодопомогу, 
утворення громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законодавством;

-  сприяти розвитку рівноправного міжнародного співробітництва в сфері досліджень, обміну 
технологіями, залученню інновацій у всіх сферах суспільних відносин відповідно до 
законодавства України та міжнародних зобов’язань;

-  здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними 
урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2.4. Організація об’єднує, підтримує і розвиває такі напрями інноваційної діяльності:

-  консалтинг (законодавство, звітна документація, аналіз ринку, бізнес-проектування);

-  формування економічного потенціалу громад (сіл, селищ, районів, власників 
багатоповерхових будинків, міст);

-  реалізація проектів для малих і середніх підприємців регіонів України;

-  реалізація проектів в енергетичній сфері;

-  реалізація проектів в ЖКГ;

-  реалізація проектів для транспорту і телекомунікацій;

-  реалізація проектів у медицині і освіті;

-  розробка інформаційно-аналітичних систем управління закладами освіти;

-  розробка web-орієнтованих навчальних систем з розподіленим інтелектом;

-  модернізація суспільного розвитку регіону;

-  розвиток документології, захист інформації та конфіденційність;

-  створення та впровадження програм розвитку суспільства;

-  створення концепції сталого (збалансованого) розвитку;

-  створення та реалізація програм з роботи серед різних верств населення;

-  крім зазначених напрямів інноваційної діяльності та тематики досліджень, Організація 
підтримує й інші перспективні напрями досліджень у сфері новітніх технологій.



2.5. Для досягнення мети Організація в установленому порядку проводить наступну 
діяльність:

2.5.1. представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах 
державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі, судах та митниці;

2.5.2. підтримує законодавчі ініціативи, ініціює різні починання в галузі науки, охорони 
здоров’я, освіти, працевлаштування, направлені на реалізацію та захист соціальних, 
громадянських, економічних та культурних прав різних верств населення;

2.5.3. координує діяльність членів Організації, спрямовану на досягнення основних 
статутних завдань Організації, та проводить громадські заходи по протидії корупції;

2.5.4. сприяє поширенню інформації, науково-методичних матеріалів, періодичної преси та 
сприяє в проведенні науково-практичних конференцій та інших заходів науково- 
просвітницького характеру в галузі інноваційної політики;

2.5.5. розробляє та поширює методичні та інформаційні матеріали, літературу щодо 
вирішення проблем соціального захисту, освіти, культурного розвитку;

2.5.6. бере участь у проведенні інформаційної та просвітницької діяльності через засоби 
масової інформації, періодичні видання, власні публікації, видання з питань інноваційної 
політики.

2.6. Для виконання основних завдань Організації в установленому порядку має право:

2.6.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові 
права, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських та 
третейських судах;

2.6.2. представляти і захищати свої законні інтереси та законні права своїх членів у в органах 
державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі, судах та митниці;

2.6.3. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати 
допомогу в їх створенні;

2.6.4. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

2.6.5. засновувати засоби масової інформації (видання бюлетенів, журналів, газет, 
книгодрукування);

2.6.6. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
правоохоронних органів інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

2.6.7. створювати системи інформації та оброблення даних, відповідно до мети діяльності 
Організації, надання консультацій з цих питань;

2.6.8. отримувати платну та інформацію на безоплатній основі в рамках своєї діяльності, 
згідно законодавства України;

2.6.9. сприяти розробці та впровадженню програм та проектів, що відповідають завданням 
Організації;

2.6.10. підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати з іноземними 
партнерами угоди, що не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам 
України;

2.6.11. сприяти поширенню просвітницьких та науково-методичних розробок, запозиченню 
досвіду інших країн по розвитку інноваційної діяльності;



2.6.12. брати участь в організації та в проведенні міжнародних, національних та регіональних 
конференцій, форумів, симпозіумів, прес-конференцій, громадських слухань, круглих столів, 
виставок, тощо;

2.6.13. мати власні нагороди, нагрудні знаки, форму, символіку, яка підлягає державній 
реєстрації у порядку, визначеному законодавством України;

2.6.14. розвивати ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна Ініціатива» та громадську 
спільноту створюючи регіональні відділення й відокремленні громадські об’єднання (ГО);

2.6.15. входити в державні та інші організації для більш ефективного виконання програмних 
завдань;

2.6.16. створювати громадські і інноваційні установи та інші організації, охоронні структури, 
необхідні для виконання статутних цілей;

2.6.17. здійснювати необхідну господарську та іншу підприємницьку діяльність шляхом 
створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, в порядку, 
встановленому законодавством України;

2.6.18. використовувати цільові пожертви, гранти які надаються на реалізацію програм по 
інноваційним проектам;

2.6.19. перелік прав та обов'язків Організації не є вичерпним, організація може мати також 
інші права та обов'язки, які встановлені виключно законами України.

3. ЗАСНОВНИКИ ТА ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЯ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Засновники Організації є першими членами Організації, які не мають переваг в правах 
перед іншими членами громадської організації, а після прийняття рішення про легалізацію 
організації всі права засновників на засновану громадську організацію переходять до вищого 
органу організації -  загальних зборів Організації.

3.2. Всі Члени Організації мають рівні права встановлені законами України та Статутом.

3.3. Членство в Організації є нематеріальним правом та не може передаватися іншій особі.

3.4. Кошти, членські внески та інше майно внесене засновниками та членами Організації до 
організації переходять у власність організації та використовуються виключно на виконання 
статутних завдань Організації.

3.5. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, як і останні не 
несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

3.6. Членами Організації можуть бути громадяни України, особи без громадянства та 
іноземні громадяни, які досягли 18 років, та беруть участь у виконанні статутних завдань, 
визнають вимоги положень цього Статуту та сплачують членські внески відповідно до 
положення затвердженого Радою ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна 
Ініціатива».

3.7. Прийом до Організації та припинення членства в Організації, здійснюється Радою на 
підставі письмової заяви.

3.8. Вибуття з Організації відбувається:

-  на підставі письмової заяви члена;

-  у випадку порушення Статуту, а також за дії, що завдають шкоди Організації чи 
підривають його авторитет (виключення);



-  у випадку смерті члена;

-  за невиконання Статутних зобов’язань та несплату членських внесків;

-  припинення членства (виключення з членів) в Організації здійснюється Радою Організації.

3.9. Рішення про виключення з членства в Організації може бути оскаржене через звернення 
особи до загальних зборів протягом 10 днів з дати прийняття Ради рішення про припинення 
членства.

3.10. Організація може надавати почесне членство. Почесними членами можуть бути фізичні 
особи, які внесли значний внесок в діяльність Організації.

3.11. Почесне членство в Організації затверджується рішенням Ради.

3.12. Члени Організації мають право:

3.12.1. обирати та бути обраними до керівних органів Організації;

3.12.2. вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що пов’язані з його 
діяльністю;

3.12.3. одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації;

3.12.4. добровільно припиняти своє членство на підставі поданої заяви.

3.13. Члени Організації зобов’язані:

3.13.1. брати участь у роботі Організації;

3.13.2. дотримуватись положень цього Статуту;

3.13.3. виконувати рішення керівних органів Організації;

3.13.4. сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;

3.13.5. сплачувати членські внески.

3.14. Члени Організації можуть мати також і інші права і обов'язки, якщо вони не суперечать 
Статуту Організації.

3.15. Член Організації, який скомпрометував себе діями, що суперечать меті діяльності 
Організації, а також бездіяльністю, може бути виключений з числа Членів Організації 
рішенням Ради.

3.16. У випадку добровільного виходу або виключення з Організації, кошти та інше майно, у 
тому числі вступний внесок, що сплачений до Організації його Членом, йому не 
повертається.

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І  ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ РАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ, 
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори (далі -  Збори).

4.1.1. Збори скликаються Радою в міру необхідності, але не рідше одного разу на п’ять років.

В позачерговому порядку Збори скликаються за рішенням Ради Організації, Ревізійної 
комісії або на вимогу 1/10 Членів Організації, про що вони надсилають письмове 
повідомлення на ім'я Голови Ради Організації. Рішення можуть прийматися в порядку 
письмового опитування.



4.1.2. Дата, місце та порядок денний проведення Загальних зборів Організації визначається 
Радою, про що члени ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна Ініціатива» 
сповіщаються повідомленням. Повідомлення про Загальні збори надсилається поштою або 
електронною поштою чи іншим засобами зв’язку не пізніше ніж за 14 днів до проведення 
Зборів за останньою зареєстрованою адресою члена Організації.

В зібранні Загальних зборів ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна 
Ініціатива», приймають участь делегати, які мають мандат від Загальних зборів 
відокремлених підрозділів.

4.1.3. Збори вважаються легітимними, якщо на них присутні більш як 60% делегатів 
відокремлених підрозділів, рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.2. До компетенції Загальних Зборів належать:

4.2.1. затвердження Статуту Організації та внесення змін та доповнень до нього;

4.2.2. обрання та відкликання Голови Ради Організації;

4.2.3. обрання та відкликання Ради Організації;

4.2.4. обрання та відкликання Ревізійної комісії Організації;

4.2.5. визначення основних напрямків діяльності Організації;

4.2.6. прийняття Програми та Концепції діяльності Організації;

4.2.7. прийняття рішення про реорганізацію та припинення діяльності Організації;

4.2.8. розгляд і затвердження звітів Ради та Ревізійної комісії;

4.2.9. вирішення інших Статутних повноважень щодо діяльності Організації, в тому числі і 
повноважень наданих Радою та Голові Ради Організації;

4.2.10. розпорядження коштами та майном ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна 
Ініціатива».

4.3. Керівним органом в період між Зборами, який здійснює поточне керівництво 
практичною діяльністю громадської організації є Рада Організації.

4.4. Рада обирається Загальними зборами терміном на 5 (п’ять) років, у кількості не менше 
ніж 3 (три) особи. Витрати щодо забезпечення участі членів Ради в його засіданні 
(транспортні, на проживання, добові тощо) відшкодовуються за рахунок Організації у 
встановленому законодавством порядку.

4.5. До повноважень Ради Організації належать:

4.5.1. визначення дати, місця проведення й порядку денного чергових та позачергових 
Загальних зборів Організації;

4.5.2. затвердження планів діяльності, які випливають з основних завдань Організації;

4.5.3. прийняття нових колективних членів до ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд 
Народна Ініціатива»;

4.5.4. затвердження зразків атрибутики та символіки Організації;

4.5.5. затвердження проекту щорічного бюджету Організації.

4.5.6. прийняття рішень про вступ до всеукраїнських і міжнародних організацій та їх 
об’єднань або про вихід з таких організацій та об’єднань;



4.5.7. ініціювання пропозицій до Зборів щодо внесення змін до персонального складу Ради;

4.5.8. затвердження Положення про розмір та порядок сплати вступних та членських внесків 
членів Організації;

4.5.9. здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції Зборів.

4.6. Рада збирається на чергові засідання не менше як один раз на півроку, а в позачерговому 
порядку -  на вимогу Голови Ради Організації або більшості членів Ради:

4.6.1. Рада вправі приймати рішення, якщо в засіданні взяла участь не менше 60% членів 
Ради.

4.6.2. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на 
засіданні, за винятком рішень щодо включення до (виключення з) Членів Організації, 
ініціювання пропозицій до Зборів щодо внесення змін та доповнень до Статуту, припинення 
діяльності Організації, які приймаються 2/3 від загальної кількості членів Ради Організації.

4.6.3. При прийнятті рішень кожен член Ради має один голос. Рішення Ради Організації 
оформлюється протоколом за підписом Голови Ради Організації.

4.6.4. Дата, місце та порядок денний засідань Ради визначаються Головою Ради Організації, 
про що члени Ради сповіщаються письмовим повідомленням, підписаним Головою 
Організації. Такі повідомлення надсилаються поштою або факсом чи іншим засобами зв’язку 
за останньою зареєстрованою адресою членів Рада не пізніше ніж за 10 днів до визначеної 
дати проведення засідання Ради.

4.6.5. Кожен член Ради має право репрезентувати Організацію у відносинах з державними 
органами і організаціями, громадськими об’єднаннями, зарубіжними організаціями у межах 
їх повноважень визначених відповідними положеннями ГО «Всеукраїнський Інноваційний 
Фонд Народна Ініціатива».

4.7. Керівництво діяльністю Організації між загальними зборами здійснює Голова Ради 
Організації, який одночасно є членом Ради, обирається загальними зборами Організації.

4.7.1. Голова Ради Організації розпоряджається фінансовими коштами та печаткою 
Організації з правом підпису фінансових документів. Йому підпорядковані бухгалтерія та 
головний бухгалтер.

4.7.2. Рішення Ради, ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна Ініціатива» можуть 
прийматися без скликання засідання Ради, шляхом опитування членів Ради. В такому 
випадку Голова Ради має надіслати електронною поштою або факсимільним зв’язком усім 
членам Ради питання (проекти документів), які виносяться на розгляд та повідомити їх про 
це по телефону. Протягом однієї робочої доби з моменту отримання повідомлення, член Ради 
повинен проголосувати по даним питанням (проектам документів) шляхом повідомлення про 
своє рішення Голові Ради по телефону або шляхом відео зв’язку та підтвердженням 
електронною поштою або факсимільним зв’язком.

В окремих випадках Голова Ради ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна 
Ініціатива» може провести засідання Ради методом відео конференції. Проголосувавши, 
члени ради підтверджують свій голос в будь-якій письмовій формі.
4.8. Голова Ради Організації обирається терміном на 5 (п’ять) років.

4.9. До повноважень Президії Організації.

Президія Організації є постійно діючим керівним органом Організації. До його складу за 
посадою входять Голова Ради Організації та заступники Голови Ради Організації. Інші члени 
Президії Організації обираються з числа членів Ради Організації за принципом



відповідальності за певний напрямок практичної діяльності Організації. Члени Президії 
обираються за поданням Голови Ради Організації Радою Організації терміном нам 5 (п’ять) 
років шляхом таємного або відкритого голосування. Рішення по способу голосування 
таємного або відкритого приймає Рада Організації. Кількісний склад Президія Організації не 
менше ніж 3 (три) особи.

До компетенції Президії Організації належить:

4.9.1. скликання Ради Організації, формування пропозицій до порядку денного засідання 
Ради Організації;

4.9.2. організація виконання рішень Зборів та Ради Організації;

4.9.3. розробка стратегії розвитку Організації;

4.9.4. здійснення оперативного керівництва відокремленими підрозділами Організації;

4.9.5. прийняття заяв, звернень, послань, відозв, відкритих листів з питань внутрішньої та 
зовнішньої політики Організації;

4.9.6. організація підготовки кадрів;

4.9.7. проведення постійного моніторингу діяльності та розвитку відокремлених підрозділів;

4.9.8. організація інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Організації;

4.9.10. організація та забезпечення медіа-активності Організації;

4.9.11. організація фінансового забезпечення діяльності Організації;

4.9.12. розвиток міжнародних зв’язків Організації;

4.9.13. затвердження рішень Голови Ради Організації про відкриття відділень та 
представництв Організації, а також рішень про припинення діяльності відділень та 
представництв чи реорганізацію;

4.9.14. прийняття рішень про заснування госпрозрахункових підприємств та організацій, а 
також рішень про припинення діяльності госпрозрахункових підприємств та організацій чи 
реорганізацію;

4.9.15. прийняття рішень про вступ до всеукраїнських і міжнародних організацій та їх 
об’єднань або про вихід з таких організацій та об’єднань;

Президія Організації збирається на свої засідання, не рідше, ніж один раз на три місяці. 
Засідання Президії Організації проводить шляхом зібрання та відео зв’язком Головою 
Президії ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна Ініціатива». За відсутності Голови 
Ради Організації засідання проводить один із його заступників Голови Ради Організації за 
дорученням Голови Ради Організації.

Члени Президії ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна Ініціатива», які приймали 
участь в засіданні через відео зв’язок, підтверджують свій голос в прийнятті рішень в 
письмовій формі.

Засідання Президії Організації чинні за умови участі в них не менше половини членів 
Президії Організації. Рішення Президії Організації ухвалюються більшістю голосів його 
членів, присутніх на засіданні.

Президія діє у відповідності до норм Статуту Організації. Члени Президії Організації 
зобов’язані виконувати доручення Президії Організації та дорученням Голови Ради 
Організації.



4.10. Голова Ради ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна Ініціатива» має 
такі повноваження:

4.10.1. Голова Ради Організації очолює Президію Ради ГО «Всеукраїнський Інноваційний 
Фонд Народна Ініціатива»;

4.10.2. діє від імені Організації та представляє його інтереси у стосунках з державними 
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, а також у стосунках з 
будь-якими фізичними особами з правом підпису документів, договорів та інших правочинів 
в межах своєї компетенції;

4.10.3. керує роботою та забезпечує діяльність Ради та Президії Організації;

4.10.4. головує на засіданнях Ради та Президії;

4.10.5. скликає позачергові збори ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна 
Ініціатива»;

4.10.6. скликає засідання Ради та Президії Організації;

4.10.7. визначає дату, місце та порядок денний засідань Ради та Президії Організації;

4.10.8. здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду 
загальними зборами, Ради та Президії;

4.10.9. розпоряджається майном та коштами Організації в межах наданих йому Загальними 
зборами повноважень;

4.10.10. відкриває в банках рахунки з правом першого підпису всіх фінансових документів;

4.10.11. підписує протоколи та рішення Ради та Президії Організації;

4. 10.12. видає накази та розпорядження Організації.

4.10.13. інформує Раду та Президію про стан справ у Організації;

4.10.14. затверджує зразки печаток, штампів, бланків та інших реквізитів Організації;

4.10.15. розглядає та реагує на пропозиції та скарги громадян;

4.10.16. репрезентує Організацію у відносинах з державними органами і організаціями, 
громадськими об’єднаннями, зарубіжними організаціями;

4.10.17. затверджує штатний розклад апарату забезпечення адміністративно-виконавчої 
діяльності Організації;

4.10.18. здійснює прийом на роботу та звільняє з роботи працівників апарату забезпечення 
діяльності Організації (Дирекцію);

4.10.19. у відповідності з трудовим законодавством заохочує та накладає дисциплінарні 
стягнення на працівників Дирекції;

4.11. На період відсутності Голови Ради Організації його обов’язки виконує заступник 
Голови Ради Організації, що призначається Головою Ради Організації з членів Ради, 
повноваження заступника Голови Організації підтверджуються дорученням.

4.12. Для забезпечення поточної діяльності Організації створюється постійно діючий 
адміністративно-виконавчий орган забезпечення діяльності Організації -  (Дирекція), 
роботою Дирекції керує Виконавчий Директор Організації.

4.13. Виконавчий Директор Організації має такі повноваження:



4.13.1. забезпечує адміністративну та господарську діяльність Організації;

4.13.2. організує та відповідає за стан діловодства та кадрової роботи Організації;

4.13.3. здійснює інформаційно-технічне забезпечення діяльності Організації;

4.13.4. відповідає за забезпечення Організації транспортом, засобами зв’язку, оргтехнікою, 
розхідними матеріалами, канцелярськими товарами та періодичними виданнями;

4.13.5. здійснює забезпечення Організації, Відділень та представництв Організації 
інформаційно-методичними матеріалами по основній статутній діяльності;

4.13.6. представляє господарські інтереси Організації у стосунках з державними органами, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, 
незалежно від форми власності, а також у стосунках з будь-якими юридичними фізичними 
особами;

4.13.7. має право за дорученням Голови Організації укладати господарські договори та інші 
правочини з правом їх підпису;

4.14. Контролюючі функції у Організації здійснює Ревізійна комісія, роботою якої керує 
Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами Організації терміном на 5 
(п’ять) років.

4.14.1. Персональний склад членів Ревізійної комісії обирається Загальними зборами 
Організації терміном на 5 (п’ять) років.

4.14.2. До складу Ревізійної комісії не можуть входити члени Рада, Голова Ради Організації 
та працівники Дирекції Організації.

4.14.3. Голова Ревізійної комісії та члени Ревізійної комісії не одержують платню за свою 
роботу в контролюючому органі Організації. Витрати щодо забезпечення участі членів 
Ревізійної комісії в її засіданнях (транспортні, на проживання, добові тощо) 
відшкодовуються за рахунок Організації у встановленому законодавством порядку.

4.15. Ревізійна комісія Організації має наступні повноваження:

4.15.1. здійснює нагляд за фінансово-господарською діяльністю Організації, за виконанням 
бюджету Організації;

4.15.2. здійснює контроль за законністю та ефективністю використання коштів та майна 
Організації;

4.15.3. приймає рішення про проведення аудиторських перевірок;

4.15.4. представляє Загальним зборам звіт про свою роботу.

4.15.5. 3асідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на рік.

4.15.6. 3асідання Ревізійної комісії вважається легітимним, якщо на ньому присутні не менше 
половини її членів.

4.15.7. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної 
комісії, присутніх на засіданні та оформлюються рішеннями або актами.

4.16. Члени Ревізійної комісії зобов’язані:

4.16.1. вимагати позачергового скликання засідань Ревізійної комісії у випадку виникнення 
загрози суттєвим фінансово-господарським інтересам Організації або виявлення зловживань 
з коштами та майном Організації посадовими особами;



4.16.2. у випадку необхідності прийняття термінових рішень у питанні фінансово- 
господарської діяльності Організації вимагати скликання Загальних зборів та бути 
присутніми на них з правом дорадчого голосу.

4.16.3. Голова Ревізійної комісії та члени Ревізійної комісії мають право отримувати 
інформацію від посадових осіб Організації щодо фінансово-господарської діяльності 
Організації.

4.16.4. Рада Організації, Голова Ради Організації, Виконавчий Директор забезпечують 
надання Ревізійній комісії всіх необхідних документів для проведення фінансових перевірок 
використання коштів та майна Організації.

4.17. Відокремлені підрозділи ВГО «Інноваційний Фонд Народна Ініціатива»:

4.17.1. Основою організації є відокремлені підрозділи, які створюються в, областях, районах, 
містах, селищах та селах України та за її межами за територіальною ознакою при наявності 
не менше 3-х членів.

4.17.2. Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням 
про відокремлені підрозділи.

4.17.3. Положення про відокремлені підрозділи приймається та затверджується Президією 
Організації.

4.17.4. Керівники відокремлених підрозділів обираються, затверджуються та відкликаються 
наказом Голови Ради Організації.

4.17.5. Відокремлені підрозділи реєструються в установленому законом порядку в органах 
державної влади та набувають прав згідно чинного законодавства.

4.18. Науково-експертна Рада

4.18.1. Завдання Науково-експертної Ради:

-  формування пріоритетних напрямів інноваційного розвитку, експертна діяльність та 
формування наукових ініціатив Організації;

-  участь у формуванні економічно ефективних виробництв у власності місцевих громад, 
сприяючих підвищенню трудової інноваційної зайнятості членів громад;

-  контроль та супровід якості реалізації ініціатив інноваційних проектів.

4.18.2. Президія Ради Організації затверджує персональний склад Наукової Ради Організації. 

Голова наукової Ради за посадою є першим заступником Голови Ради Організації.

4.18.3. Метою діяльності Наукової ради -  є координація й організація роботи науково 
експертної діяльності Організації і науково-технічних, виробничо-економічних ініціатив, що 
реалізовуються за підтримки Організації.

4.18.4. Науково-експертна Рада керується у своїй діяльності законодавством України, 
статутом Організації, Положенням, яке затверджується Президією Організації.

5. ШТАТНИЙ п е р с о н а л , о п л а т а  п р а ц і , с о ц іа л ь н е  з а б е з п е ч е н н я

5.1. Робота щодо підбору штатних працівників апарату забезпечення діяльності Організації 
ведеться Головою Ради згідно штатного розкладу.



5.2. Трудові відносини з найманими працівниками регулюються Кодексом законів про працю 
України, трудовим та колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку, 
посадовими інструкціями та чинним трудовим законодавством.

5.3. Трудові договори між робітниками і Організацією, укладаються (розриваються) Головою 
Ради Організації на підставі чинного трудового законодавства України.

На штатних працівників Організації розповсюджується чинне трудове законодавство

5.4. Оплата праці та заохочення (преміювання) штатних працівників Організації 
здійснюється згідно Закону України «Про оплату праці», посадовими окладами по штатному 
розпису, трудовим та колективним договором.

5.5. Заробітна плата найманих працівників не може бути нижчою мінімальної заробітної 
плати встановленої законом України, заробітна плата підлягає індексації.

5.6. Працівники, прийняті на постійну роботу, користуються обов’язковими соціальними 
правами, встановленими чинним законодавством (відпустка, відпочинок, соціальне та 
пенсійне страхування тощо) і додатковими гарантіями, які обумовлюються в Трудовому 
договорі з працівником.

5.7. Соціальні пільги працівникам, які залучаються для виконання конкретних цільових задач 
в межах статутної діяльності, встановлюються в договорі, який укладається з працівником.

5.8. Трудові спори і непорозуміння між працівниками та Організації розглядаються у 
відповідності до чинного трудового законодавства України.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, РІШЕНЬ КЕРІВНИХ 
ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Будь хто з членів Організації має право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого 
члена Організації (Ради, Президії, Дирекції, Ревізійної комісії, Наукової ради), Загальних 
зборів шляхом подання письмової скарги на дії, бездіяльність або рішення члена Організації.

-  Первинна скарга подається до Голови Ради Організації, який зобов’язаний отримати 
письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та 
протягом терміну, визначеному ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», 
розглянути скаргу із письмовим поясненнями та повідомити про результати її розгляду 
скаржника.

-  В разі відхилення скарги -  повторна скарга подається до Президії Організації, яка 
зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим запрошенням 
члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення 
якого оскаржується.

-  В разі відхилення скарги Президією Організації -  повторна скарга подається до Ради 
Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із 
обов’язковим запрошенням члена Організації який скаржиться, а також члена Організації дії, 
бездіяльність або рішення якого оскаржується.

-  В разі відхилення скарги Радою Організації -  повторна скарга подається до 
Загальних Зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або 
позачерговому засіданні, із обов’язковим запрошенням члена Організації який скаржиться, а 
також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

-  На дії, бездіяльність або рішення члена Ради Організації (Заступника голови Ради 
Організації, Секретаря Ради Організації ) -  первинна скарга подається до Голови Ради, 
який зобов’язаний розглянути скаргу протягом терміну, визначеного ст. 20 Закону України



«Про звернення громадян», із обов’язковим запрошенням члена Організації, який 
скаржиться, а також члена Ради Організації дії, бездіяльність або рішення якого 
оскаржується.

-  В разі відхилення скарги Головою Ради Організації -  повторна скарга подається до 
Президії Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому 
засіданні, із обов’язковим запрошенням члена Організації який скаржиться, а також члена 
Ради Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

-  В разі відхилення скарги Президією Організації -  повторна скарга подається до 
Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому 
засіданні, із обов’язковим запрошенням члена Організації який скаржиться, а також члена 
Ради Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує 
розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних 
зборів в місячний термін з дня надходження такої скарги.

-  На дії, бездіяльність або рішення Г олови Ради Організації -  первинна скарга подається 
до Президії Організації, яка зобов’язана на найближчому засіданні, із обов’язковим 
запрошенням члена Організації, який скаржиться, а також Голову Ради Організації дії, 
бездіяльність або рішення якого оскаржується.

В разі відхилення скарги Президією Організації -  повторна скарга подається до Ради 
Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із 
обов’язковим запрошенням члена Організації який скаржиться, а також Голову Ради 
Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

В разі відхилення скарги Радою Організації -  повторна скарга подається до Загальних 
зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із 
обов’язковим запрошенням члена Організації який скаржиться, а також Голови Ради 
організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

-  На дії, бездіяльність або рішення члена Президії Організації -  первинна скарга 
подається до Голови Ради, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом терміну, 
визначеного ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», із обов’язковим запрошенням 
члена Організації, який скаржиться, а також члена Президії Організації дії, бездіяльність або 
рішення якої оскаржується.

В разі відхилення скарги Головою Ради Організації -  повторна скарга подається до 
Ради Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому 
засіданні, із обов’язковим запрошенням члена Організації який скаржиться, а також члена 
Президії Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

В разі відхилення скарги Радою Організації -  повторна скарга подається до Загальних 
зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із 
обов’язковим запрошенням члена Організації який скаржиться, а також члена Президії 
Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для 
скликання таких Загальних зборів в місячний термін з дня надходження такої скарги.

-  На дії, бездіяльність або рішення Ревізійної комісії Організації. Первинна скарга 
подається до Голови Ради, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом терміну, 
визначеного ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», із обов’язковим запрошенням 
члена Організації, який скаржиться, а також Ревізійну комісію Організації дії, бездіяльність 
або рішення якої оскаржується.

В разі відхилення скарги Головою Ради Організації -  повторна скарга подається до 
Президії Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із 
обов’язковим запрошенням члена Організації, який скаржиться, а також Ревізійну комісію 
Організації дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується.



В разі відхилення скарги Президією Організації -  повторна скарга подається до Ради 
Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із 
обов’язковим запрошенням члена Організації який скаржиться, а також Ревізійну комісію 
Організації дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується.

В разі відхилення скарги Радою Організації -  повторна скарга подається до Загальних 
зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із 
обов’язковим запрошенням члена Організації який скаржиться, а також Ревізійної комісії 
Організації дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду 
на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів в 
місячний термін з дня надходження такої скарги.

-  На дії, бездіяльність або рішення члена Наукової ради Організації. Первинна скарга 
подається до Голови ради Організації, який зобов’язаний протягом терміну, визначеному 
ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», розглянути скаргу, із обов’язковим 
запрошенням члена Організації, який скаржиться, а також члена Наукової ради Організації 
дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

В разі відхилення скарги -  повторна скарга подається до Президії Організації, яка 
зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим запрошенням 
члена Організації, який скаржиться, а також члена Наукової ради Організації дії, 
бездіяльність або рішення якої оскаржується.

В разі відхилення скарги Президією Організації -  повторна скарга подається до Ради 
Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим 
запрошенням члена Організації, який скаржиться, а також члена Наукової ради Організації 
дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

В разі відхилення скарги Радою Організації -  повторна скарга подається до Загальних 
зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому 
засіданні, із обов’язковим запрошенням члена Організації який скаржиться, а також члена 
Наукової ради Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

-  На дії, бездіяльність або рішення Дирекції Організації. Первинна скарга подається до 
Голови Ради Організації, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від Дирекції 
Організації, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, та протягом терміну, 
визначеному ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», розглянути скаргу із 
письмовим поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника.

В разі відхилення скарги -  повторна скарга подається до Президії Організації, яка 
зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим запрошенням 
члена Організації, який скаржиться, а також Дирекції Організації дії, бездіяльність або 
рішення якої оскаржується.

В разі відхилення скарги Президією Організації -  повторна скарга подається до Ради 
Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із 
обов’язковим запрошенням члена Організації який скаржиться, а також Дирекції Організації 
дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується.

В разі відхилення скарги Радою Організації -  повторна скарга подається до Загальних 
Зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому 
засіданні, із обов’язковим запрошенням члена Організації який скаржиться, а також Дирекції 
Організації дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується.

-  На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації -  до суду, відповідно до 
чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.



7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І  ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

7.1. Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та 
нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та 
необхідне для здійснення його статутної діяльності.

7.2. Заборонено розподіл коштів 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.

7.3. Майно та кошти Організації формуються:

7.3.1. за рахунок внесків його членів, а також за рахунок благодійних внесків та 
пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;

7.3.2. за рахунок коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому 
числі іноземних;

7.3.3. за рахунок грантів по програмах підтримки громадських організацій;

7.3.4. за рахунок дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів або 
у межах благодійної, в тому числі гуманітарної та технічної допомоги, що надається 
Організації відповідно до міжнародних договорів;

7.3.5. за рахунок коштів від господарської та іншої підприємницької діяльності створених 
Організацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;

7.4. Майно та кошти Організації спрямовуються на досягнення мети його діяльності, а 
також на утримування Організації, в тому числі:

7.4.1. на оплату штатних працівників Організації, а також осіб, які залучаються до роботи за 
трудовими угодами чи договорами;

7.4.2. витрати на оренду приміщень, їх експлуатацію, ремонт тощо;

7.4.3. витрати на видання інформаційно-рекламної та іншої поліграфічної продукції;

7.4.4. витрати у фінансуванні заходів, які проводяться іншими організаціями і відповідають 
завданням Організації;

7.4.5. цільове фінансування окремих програм, в тому числі освітніх, та заходів, семінарів і 
науково-практичних конференцій;

7.4.6. витрати на відрядження, транспорт, поштові, телеграфні, телефонні та інші послуги;

7.4.7. для забезпечення фінансових витрат по основній статутній діяльності 50% 
сформованого бюджету відділення щомісячно відраховуються до бюджету Організації.

7.4.8 непередбачені та інші витрати, пов'язані з реалізацією мети та завдань Організації.

7.5. Організація може надавати по цивільно-правовим угодам належне йому майно в 
тимчасове користування іншим юридичним або фізичним особам.

7.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім своїм майном та 
коштами, на які відповідно до чинного законодавства може бути накладено стягнення. Члени 
Організації не відповідають за зобов’язаннями Організації, а Організація не відповідає за 
зобов’язаннями своїх членів.

7.7. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, так само як держава не 
несе відповідальності за зобов’язаннями Організації.



8. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

8.1. Організація здійснює відповідно до чинного законодавства поточний та бухгалтерський 
облік результатів своєї діяльності, подає статистичну та податкову звітність у встановленому 
порядку і обсязі відповідним державним органам.

8.2. Організація звітує про свою діяльність і використання майна та коштів перед Членами 
Організації.

8.3. Обліковий фінансовий рік Організації співпадає з календарним. Перший фінансовий рік 
Організації починається з дня його державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.

8.4. Контроль за діяльністю Організації здійснюється з боку державних органів на підставі 
чинного законодавства.

9. СИМВОЛІКА ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може використовувати власну символіку.

9.2. Символіка затверджується та підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається 
Кабінетом Міністрів України.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТА ТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Загальних зборів 
Організації, яке приймається 3/4 голосів від загальної кількості Членів Організації присутніх 
на Загальних зборах.

10.2. Зміни та доповнення реєструються в установленому законом порядку.

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації відбувається шляхом його саморозпуску або 
реорганізації у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

11.2. Реорганізація, здійснюється шляхом його приєднання до іншої Організації такого 
самого статусу.

11.3. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації про припинення діяльності з 
приєднанням до іншої Організації та рішення Організації, до якої приєднуються, про згоду 
на таке приєднання.

11.4. Реорганізація Організації відбувається за рішенням Загальних зборів Організації, яке 
приймається 3/4 голосів від загальної кількості Членів Організації, при реорганізації всі 
зобов’язання Організації переходять до правонаступника.

11.5. Організація не може бути реорганізована у юридичну особу, метою діяльності якої є 
отримання прибутку.

11.6. Припинення діяльності Організації проводиться за рішенням Загальних зборів 
Організації, яке приймається 3/4 голосів від загальної кількості присутніх на Загальних 
зборах Членів Організації, або на підставі рішення суду, у порядку передбаченому чинним 
законодавством.



11.7. Орган, який прийняв рішення про припинення діяльності Організації, призначає 
Ліквідаційну комісію. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження по управлінню Організацією.

11.8. Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію 
про ліквідацію Організації в одному з загальнодоступних засобів масової інформації, оцінює 
наявне майно Організації, проводить розрахунки зі штатними працівниками Організації по 
заробітній платі та кредиторами Організації, складає ліквідаційний баланс та подає його на 
затвердження органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

11.9. Грошові кошти, що належать Організації, включаючи виручку від розпродажу його 
майна при припиненні діяльності Організації, після розрахунків по заробітній платі із 
штатними працівниками Організації та виконання зобов'язань перед бюджетом та іншими 
кредиторами, передається іншій неприбутковій організації відповідного спрямування. У 
випадках, прямо передбачених чинним законодавством, за рішенням суду майно та кошти 
Організації спрямовуються у дохід держави.

11.10. У разі припинення діяльності Організації будь-які його залишкові активи не можуть 
розподілятися між членами Організації, а повинні бути пожертвувані або іншим чином 
спрямовані до громадської або іншої неприбуткової організації відповідного виду або 
зараховані до державного бюджету. За будь-яких умов активи Організації, при її припиненні 
діяльності, не можуть бути спрямовані на користь будь-якої фізичної особи.

11.11. Активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду 
або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її 
ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Робочою мовою Організації є українська мова.

12.2. У випадку, якщо один з пунктів даного Статуту буде визнано недійсним, це не буде 
підставою для призупинення дії інших пунктів Статуту.

12.3. Усі способи, види діяльності Організації, права та обов’язки її, та її членів, органів, які 
не передбачені даним Статутом, регулюються у відповідності до законодавства України.


