УХВАЛЕНО:
Установчими
зборами
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
«МОЛОДЬ
СХОДУ
УКРАЇНИ»
протокол №6 від 10. 03. 2016 року.

С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«МОЛОДЬ СХОДУ УКРАЇНИ !»

м. Слов’янськ
2016

2

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДЬ СХОДУ УКРАЇНИ» (далі
Організація), утворена рішенням Установчих Зборів Організації відповідно
до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та
актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.
1.2. Організація є неприбутковим закладом, добровільним громадським
об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі
єдності інтересів задля спільної реалізації мети діяльності Організації,
визначеної цим Статутом.
1.3. Організація діє на засадах добровільності, рівноправності її членів,
самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі
напрямків своєї діяльності.
1.4. Організація створена на невизначений термін.
1.5. Повне найменування Організації:
українською мовою – громадська організація «Молодь Сходу України»;
російською мовою – «Молодежь Востока Украины»;
англійською мовою – « The Youth of the East of Ukraine».
1.6. Скорочене найменування Організації:
українською мовою – ГО “МСУ”;
російською мовою – “МВУ”;
англійською мовою –“YEU”
1.7. Юридична адреса організації: Україна, обл. Донецька,
м. Слов’янськ, вул. Батюка 21/83кв. 28.
1.8. Діяльність Організації має суспільний та соціальний характер, що
не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісному контакту з
іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими
громадянами.
1.9. Організація набуває статусу юридичної особи з часу її державної
реєстрації, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків,
печатку, штампи, символіку, зразки якої затверджують Загальні Збори.
Символіку Організації реєструють у порядку, установленому чинним
законодавством України. Організація «Молодь Сходу України» є
неприбутковою громадською організацією.
1.10. Організація не відповідає за зобов’язання своїх членів, а його
члени не відповідають за зобов’язання Організації, за винятком випадків,
коли вони беруть на себе таку відповідальність.
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2. МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Основна мета Організації – діяльність, спрямована на задоволення
та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних,
національно-культурних та інших інтересів молоді регіону, яка постраждала
внаслідок бойових дій на Донбасі.
2.2 Основними напрямами Організації є:
- налагодження контактів, обміну інформацією та координації дій з
іншими організаціями, які підтримують розвиток демократії в Україні;
- усебічна підтримка людей у розробці та реалізації прогресивних ідей
у різноманітних галузях суспільної діяльності;
- надання практичної допомоги молоді у сферах навчання,
працевлаштування,
суспільно-політичної,
соціально-економічної
та
підприємницької діяльності;
- захист цільових економічних інтересів молоді, допомога в розв’язанні
соціальних та побутових проблем;
- поширення в суспільстві ідей європейської інтеграції України;
- усебічне сприяння економічній та культурній інтеграції України в
Європейське співтовариство;
- підвищення громадської, культурної та наукової активності;
- залучення до формування та реалізації державної політики щодо
молоді, участь у розробці цільових програм;
- внесення пропозицій до проектів нормативних актів стосовно
державної політики;
- сприяння в забезпеченні рівних можливостей для самореалізації
молоді в Україні;
- представлення і захист законних інтересів членів Організації в
державних та громадських органах;
- надання допомоги в практичній реалізації програм, спрямованих на
розв’язання соціальних, побутових та інших проблем;
- сприяння пропаганді та реалізації здорового способу життя;
- розвиток студентського самоврядування;
- відродження та популяризація національної культурної спадщини;
- розвиток міжнародної співпраці з організаціями Європи та світу;
- створення та підтримка позитивного іміджу Східного регіону як
невід’ємної частини України;
- виховання почуття патріотизму та об’єднання навколо української
національної ідеї єдності.
- виховання в молоді любові до рідного краю, збереження її природного
середовища, контролю за екологічною безпекою та створення умов для
здорового життя в майбутньому.
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2.3 Для виконання статутних напрямів Організація в порядку,
передбаченому чинним законодавством, може діяти в таких межах:
- створювати відокремлені підрозділи Організації;
- проводити мирні зібрання;
- брати участь у формуванні та реалізації державної політики в межах,
визначених законодавством;
- представляти і захищати власні законні інтереси, законні інтереси
своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, у
навчальних закладах, на підприємствах, в установах, громадських
організаціях та інших об’єднаннях громадян України, зарубіжних і
міжнародних урядових і неурядових організаціях;
- усебічно співпрацювати з різними організаціями, навчальними
закладами, підприємствами, фондами, установами та окремими громадянами
в напрямі реалізації програм та проектів;
- брати участь у формуванні громадської думки за допомогою виступів
у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, що не
заборонений законом;
- виступати в якості спостерігача на виборах до органів державної
влади та/або місцевого самоврядування, на місцевих чи всеукраїнських
референдумах;
- одержувати від органів державної влади й управління та органів
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і
завдань;
- вносити пропозиції до органів державної влади і місцевого
самоврядування;
- поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
- поширювати свої погляди через засоби масової інформації та пресу,
Інтернет;
- засновувати засоби масової інформації, навчальні центри згідно з
вимогами законодавства;
- сприяти роботі засобів масової інформації щодо збору та поширення
інформації про діяльність Організації, проблеми і життя регіону в Україні та
за кордоном, брати участь в інформативних пошуках та створенні
радіопередач, телепрограм, кіно- і відеофільмів, у підготовці та розміщенні
публікацій та інших інформаційних матеріалів із тематики, яка відповідає
меті та завданням Організації;
- здійснювати моніторинг діяльності ЗМІ, інших інформаційних
розповсюджувачів, проводити соціологічні опитування стосовно проблем
регіону;
- удосконалювати методичну діяльність, організовувати та проводити
соціологічні дослідження для визначення нагальних потреб;
- створювати та реалізовувати програми, спрямовані на покращення
матеріально-технічної та інформативної бази;
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- сприяти розв’язанню питань актуальної проблематики, спрямованих
на задоволення та захист законних інтересів, прав членів Організації;
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових
і немайнових прав;
- отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних,
цільових та будь-яких інших внесків членів Організації), безповоротної
фінансової допомоги, добровільних пожертв і надходжень від гуманітарних
та доброчинних фондів, програм міжнародних організацій;
- набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для
здійснення статутних завдань у порядку, визначеному чинним законодавством
України;
- організовувати дозвілля, проводити неприбуткові конференції,
семінари, лекції, тренінги та творчі зустрічі;
- брати участь у конгресах, конференціях, семінарах, фестивалях,
концертах, зустрічах;
- сприяти членам організації в поїздках по Україні та за кордон для
обміну досвідом роботи громадських спілок, навчання, стажування, туризму,
відпочинку, лікування тощо;
- уживати інші заходи, що не суперечать чинному законодавству
України.
3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1 Членство в Організації є добровільним та індивідуальним. Членами
Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 14-ти
років, визнають вимоги Статуту Організації та беруть участь у її діяльності.
До Організації на правах індивідуального членства можуть вступати
громадяни, які прибули з тимчасово окупованих територій, постраждали
внаслідок бойових дій на Донбасі і які визнають вимоги Статуту Організації.
Приймання громадян у члени Організації здійснює «Рада Організації»
на підставі письмової заяви на ім’я «Голови Організації»за умови
відповідності кандидата в члени «Організації» вимогам цього статуту.
Рішення щодо прийому до лав Організації ухвалюють у місячний термін від
дня подачі письмової заяви.
3.2 Облік членів здійснює Рада Організації.
3.3Члени Організації мають право:
 обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
 брати участь у розв’язанні питань, що розглядаються на засіданнях
статутних органів, до складу яких вони обрані;
 вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати
власну думку до прийняття більшістю відповідного рішення;
 брати участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
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 вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що
обговорюють в Організації, до прийняття рішень щодо цих питань;
 висловлювати власну думку щодо персонального складу кандидатур,
яких пропонують для обрання до статутних органів Організації;

брати участь у заходах, що проводяться в Організації;

вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою;

оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів
Організації, згідно з вимогами цього Статуту.
3.4 Члени Організації зобов’язані:
 У своїй діяльності дотримуватися вимог цього Статуту, положень,
установчих документів «Організації», виконувати рішення Загальних зборів
та інших керівних органів «Організації»;
• брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, у проведенні
заходів, спрямованих на поширення цілей Організації, усебічно сприяти
зміцненню її авторитету;
• суворо дотримуватися морально-етичних норм;
• узгоджувати з «Головою Організації» всі проекти на отримання грантів,
а також отримання спонсорської допомоги від фізичних, або юридичних осіб,
для проведення заходів, які прописані, та не суперечать цьому Статуту;
 сплачувати внески.
3.5 Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив
авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України,
порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової
чи релігійної ворожнечі.
3.6 За дії, несумісні з перебуванням в Організації: грубі порушення
вимог Статуту, за надання неправдивих відомостей під час заповнення заяви
про вступ до «Організації», систематичні невиконання рішень керівних
органів, негідну поведінку, за втрату довіри – до членів застосовуються
стягнення (попередження та виключення з лав). Рішення про стягнення
виносить Рада Організації більшістю голосів присутніх з інформуванням про
це голови.
Особа, відносно якої збираються застосувати стягнення, повинна бути
ознайомлена з відповідним клопотанням за три дні до засідання Ради
Організації.
Якщо особа ухиляється від ознайомлення з відповідним клопотанням,
то вона може бути виключена з лав Організації більшістю голосів Ради.
3.7.Особа, яка ухиляється від сплати членських внесків може бути
виключена з лав організації – Радою Організації.
3.8. Припинення членства Організації може бути:
- за власним бажанням через подання заяви до Ради Організації, яка
виносить рішення про виключення з членів протягом місяця з дати подання
заяви;
- у разі смерті члена Організації.
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4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1 Керівними органами Організації є:

Загальні Збори членів Організації (далі за текстом – Загальні збори);

Рада «Організації».

Голова «Організації».
4.2 Загальні збори – найвищий керівний орган Організації, який
скликає Рада Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні
Збори можуть бути скликані на вимогу 2/3 членів Організації, 2/3 складу
Ради Організації. Передача права участі в зборах третій особі (представнику)
членом не допускається.
4.3 Загальні збори мають право ухвалювати рішення з усіх питань
діяльності Організації, зокрема й з тих, що передали до компетенції
виконавчого органу. Рішення загальних зборів
ухвалюють простою
більшістю від числа присутніх членів, якщо інше не встановлено чинним
законодавством. Рішення про внесення змін до Статуту, реорганізацію,
ліквідацію Організації ухвалюють більшістю неменше як 3/4 голосів, якщо
інше не встановлено чинним законодавством. Якщо вимога членів про
скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі
скликати Загальні збори, які будуть відповідати чинному статуту організації.
4.4 До компетенції Загальних Зборів учасників Організації належать:
- затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;
- затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;
- заслуховування звітів статутних органів Організації;
- ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;
- за зверненням заслуховувати звіт виконавчого органу про
розпорядження коштами та майном Організації, вносити пропозиції щодо
цільового використання коштів Організації;
- призначення ліквідаційної комісії та її голови;
- обрання Голови загальних зборів Організації;
- обрання Ради організації строком на 5 років;
- обрання голови Організації строком на 5 років;
- обрання голови ревізійної комісії строком на 5 років;
- обирати заступників голови організації за клопотанням голови;
- розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і
посадових осіб Організації та в місячний термін надання відповідей за
підсумками вивчення скарги;
- уживання заходів відносно порушених прав членів з боку посадових
осіб Організації.
4.5. Рішення Загальних зборів є обов'язковими до виконання всіма
членами «Організації». Рішення набувають чинності з моменту їх прийняття.
4.6. Очолюють Організацію голова та рада Організації,яких обирають
загальні збори строком на п’ять років.
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4.7. Голова Організації:
- здійснює загальне керівництво Організацією, Радою Організації,
приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;
- представляє Організацію в зовнішніх стосунках, офіційних стосунках
із державними органами, громадськими об’єднаннями та іншими
юридичними особами, робить заяви від імені Організації, що не суперечать
Статуту, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам і
нормам міжнародного права;
- підписує угоди, фінансово-господарські та інші документи, а також
узгоджує проекти на отримання грантів та отримання спонсорської допомоги
від фізичних, або юридичних осіб, для проведення заходів, які прописані в
Статуті та не суперечать йому;
- подає клопотання про затвердження на загальних зборах кандидатур
заступників;
- подає клопотання до загальних зборів про зняття з посади своїх
заступників;
- виконує інші обов’язки, покладені Радою Організації чи загальними
зборами.
4.8. Уразі, коли голова тимчасово не може виконувати свої обов’язки,
його обов’язки виконує один із заступників (за рішенням голови Організації).
4.9. Виконавчим органом «Організації», що діє в період між Загальними
зборами «Організації», є Рада «Організації» на чолі з Головою Організації.
Рада формується з членів «Організації» в особі Голови «Організації»,
заступників Голови «Організації», обраних Загальними зборами. Кількісний
та персональний склад Ради «Організації» обирають Загальні збори терміном
на 5 років. Рада Організації організує виконання рішень Загальних зборів
Організації та здійснює поточне керівництво всією діяльністю Організації.
4.10. Рада Організації:
- організовує виконання рішень загальних зборів;
- забезпечує підготовку та проведення засідань загальних зборів;
- керує поточною діяльністю Організації;
- розподіляє обов’язки між членами Ради Організації;
- ухвалює рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших
рахунків;
- затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;
- готує документи загальних зборів;
- розробляє та планує заходи,вносить зміни до плану заходів;
- ухвалює рішення та контролює фінансово-господарську діяльність
організації;
- ухвалює рішення щодо прийняття в члени або виключення з членів
Організації;
- веде інформаційну роботу;
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- може створювати комісії, секції та інші робочі органи Ради
Організації, до роботи в яких можуть бути залучені особи, які не є членами
організації, а також незалежні експерти (спеціалісти).
4.11. Засідання Ради Організації відбуваються не менше одного разу в
місяць, скликаються на вимогу 2/3 членів Ради і є повноважними за наявності
більшості її членів.
4.12. Рішення Ради ухвалюють більшістю голосів присутніх членів.
Рішення Ради можуть ухвалювати методом опитування (письмового чи
електронного). Рішення вважається ухваленим, якщо впродовж строку,
відведеного для голосування, участь у голосуванні взяли більше половини
членів Ради.
4.13. Кількісний склад Ради Організації визначають Загальні збори.
4.14. Рада Організації, голова та її заступник звітують перед членами
про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на звітних
зборах. За підсумками роботи Загальні збори виносять ухвалу щодо
продовження повноважень Ради у тому ж складі або переобрання її. Порядок
звітування керівних органів перед членами визначається цим Статутом та
Положенням про звітування керівних органів.
4.15. Щорічний звіт щодо виконання статутних завдань підлягає
оприлюдненню протягом 30 днів від дати звіту.
4.16. Голова та його заступник зобов’язані у 30-денний термін надавати
відповіді письмово або електронною поштою на запити членів організації
щодо діяльності та реалізації статутних завдань.
4.17. Голова та його заступник повинні забезпечити для членів
організації вільний доступ до інформації про їхню діяльність, зокрема й щодо
ухвалення рішень та виконання статутних завдань.
5. ГОЛОВА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
5.1. Контрольно-ревізійні функції здійснює голова ревізійної комісії,
якого обирають Загальні збори за поданням голови Організації строком на
два роки.
5.2. Голова ревізійної комісії :
- контролює і перевіряє статутну та фінансово-господарську діяльність
Організації;
- діє на основі Статуту та інших внутрішніх нормативних положень
Організації;
- не має права займатися діяльністю, що пов’язана з фінансовогосподарськими справами Організації;
- має право бути присутнім на засіданнях Ради та інших засіданнях, що
стосуються статутної діяльності Організації;
- за згоди голови Організації може залучати до своєї роботи спеціалістів
відповідного фаху на підставі угод цивільно-правового характеру;
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- здійснює перевірки діяльності Організації за дорученням Загальних
зборів, Ради, голови або за власною ініціативою;
- обов’язково проводить перевірку статутної та фінансової діяльності
посадових осіб та статутних органів Організації напередодні Загальних
зборів;
- подає звіт про результати перевірки на розгляд статутного органу
Організації, який доручив проведення перевірки;
- у разі ліквідації Організації за рішенням Загальних зборів голова
ревізійної комісії здійснює контроль за діяльністю ліквідаційної комісії і
затверджує ліквідаційний акт;
- за рішенням Загальних зборів голова ревізійної комісії може
виконувати функції ліквідаційної комісії.
6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, КОШТИ ТА
ІНШЕ МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. ГО «Молодь Сходу України»є неприбутковою організацією. Для
здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організація має
право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші
засоби, набуття яких не заборонене чинним законодавством України.
6.2. Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
6.3. Грошові кошти та майно Організації формуються за рахунок:
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді
безповоротної фінансової допомоги, благодійних внесків чи добровільних
пожертв;
- пасивних доходів;
- коштів або майна, які надходять від здійснення основної діяльності, з
урахуванням положень Податкового кодексу України;
- фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та
будь-яких інших внесків членів Організації);
- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого
бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної,
зокрема й гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні
послуги.
6.4. Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого
бюджету та кошторису витрат здійснюють Загальні збори та частково за їхнім
дорученням Рада.
6.5. Організація не несе відповідальності за зобов’язання своїх членів.
6.6. Організація, створені нею окремі підрозділи зобов’язані вести
оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися
в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в
порядку й розмірах, передбачених законодавством.
6.7. Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їхньої
частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників
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(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів
органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.
6.8. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються
виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності,
визначених її установчими документами.
6.9. Керівний склад організації виконує свої обов’язки без оплати
праці на добровольчих засадах.
7. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за
рішенням Ради.
7.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Рада Організації.
Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.
7.3. Відокремлені підрозділи мають такі повноваження:
- реалізують статутні мету та завдання Організації в певному
населеному пункті в межах, наданих рішенням Ради;
- проводять роботу щодо залучення нових членів засобами, не
забороненими чинним законодавством України;
- представляють Організацію на території певної адміністративнотериторіальної одиниці.
7.4. Керівник відокремленого підрозділу має право:
- використовувати назву та символіку Організації для реалізації її
завдань;
- отримувати допомогу в процесі виконання завдань Організації від
керівних органів та посадових осіб;
- бути присутнім на загальних зборах Організації, засіданні ради;
- звертатись із клопотаннями до керівних органів;
- захищати свої законні права та інтереси;
- отримувати всебічне сприяння від керівних органів Організації.
7.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
- дотримуватися вимог Статуту;
- активно впроваджувати рішення керівних органів Організації
(ухвалених у межах Статуту Організації та чинного законодавства);
- не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів
Організації;
- щомісячно звітувати перед «Радою Організації» при виконану роботу.
7.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено через
його закриття на підставі рішення Ради або Загальних зборів, а також у
судовому порядку.
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7.7. Члени громадської організації мають право оскаржити рішення
голови організації, дію або бездіяльність іншого члена організації, ревізійної
комісії через подання письмової скарги, а саме:

на дії, бездіяльність або рішення члена громадської організації
первинну скаргу подають голові організації, який зобов'язаний отримати
письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої
оскаржують, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із
письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду
скаржника. У разі відхилення скарги повторну скаргу подають до Ради, яка
зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим
викликом члена громадської організації, який скаржиться, та члена
громадської організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. У разі
відхилення скарги головою повторна скарга подається до Загальних зборів
громадської організації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або
позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена громадської
організації, який скаржиться, а також члена громадської організації, дії,
бездіяльність або рішення якого оскаржуються;

на дії, бездіяльність або рішення голови організації первинна скарга
подається до Ради, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому
засіданні, із обов'язковим викликом члена громадської організації, який
скаржиться, а також голові, дії, бездіяльність або рішення якого
оскаржується. У разі відхилення скарги Радою, повторна скарга подається до
Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або
позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а
також голови, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються;
 на дії, бездіяльність або рішення члена Ради первинна скарга подається
до голови, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів із
обов'язковим викликом члена громадської організації, який скаржиться, а
також члена організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. У
разі відхилення скарги головою організації повторна скарга подається до
Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або
позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а
також члена, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються.
7.8. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є
підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів із
дня надходження такої скарги;

на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів громадської
організації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на
час оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:
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1) на підставі рішення, ухваленого Загальними зборами, за допомогою
саморозпуску або реорганізації, через приєднання до іншої громадської
організації такого ж статусу;
2) на підставі рішення суду про заборону (примусовий розпуск)
Організації.
3) у разі ліквідації організації її активи повинні бути передані одному
чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до
доходів бюджету, якщо інше не передбачено законодавством, що регулює
діяльність Організацій.
8.2. Процедура припинення діяльності Організації здійснюється та
регулюється чинним законодавством.
8.3. Припинення діяльності Організації має наслідком припинення її
функціонування як юридичної особи в порядку, встановленому Законом
України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців ”, з урахуванням особливостей чинних нормативно-правових
актів.
8.4 Якщо вартості майна Організації недостатньо для задоволення
вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися
до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство
Організації
відповідно
до
Закону
України
“Про
відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”.
8.5. Ліквідація вважається завершеною, а Організація такою, що
припинила свою діяльність, із часу внесення відповідного запису до Єдиного
державного реєстру.
9. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Внесення змін та доповнень до Статуту є компетенцією Загальних
зборів, що приймаються не менш ніж 3/4 голосів від кількості присутніх
членів Організації.
9.2. Рішення з питань змін та доповнень до Статуту ухвалюється, якщо
за нього проголосувало більше 2/3 голосів присутніх на загальних зборах
членів Організації.
9.3. Про внесення змін до Статуту Організація в обов’язковому порядку
повідомляє орган реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством.
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