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Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Громадська організація «Українська академія дерматовенерології» (надалі «Організація») є об'єднанням громадян з всеукраїнським статусом, яка діє на засадах
самоврядування і самофінансування, гласності, законності, рівності прав її членів та
керується у своїй діяльності, Конституцією України, Законом України «Про об'єднання
громадян» Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, іншими
нормативно-правовими актами України та міжнародними правовими нормами, та цим
Статутом.
1.2. Організація створюється на добровільних засадах і об'єднує громадян на основі
єдності їх інтересів для задоволення та захисту їх прав та законних економічних,
соціальних чи інших спільних інтересів.
1.3. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації у
встановленому законом порядку.
1.4. Організація може мати свою символіку та атрибутику, що затверджуються
Загальними зборами і реєструються в установленому чинним законодавством України
порядку, а також виступати учасником цивільно-правових відносин.
1.5. Організація, може володіти відокремленим майном, мати самостійний баланс,
рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, бланки, зразки яких
затверджуються Правлінням.
1.6.Організація відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно
до законодавства може бути накладене стягнення.
1.7. Назва Організації:
• українською мовою – Громадська організація «Українська академія дерматовенерології»;
• російською мовою
дерматовенерологии» ;

–

• англійською мовою
DERMATOLOGY».

-

Общественная
Public

организация

Organization

«Украинская

«UKRAINIAN

академия

ACADEMY

of

1.8. Місцезнаходження (юридична адреса) Організації: Україна, 29009 м. Хмельницький,
вул. Водопровідна, 16а.
1.9. Організація створюється на необмежений термін діяльності.
1.10. Діяльність організації поширюється на територію всієї України.
1.11. Офіційною мовою Організації є українська мова. Робочими мовами, які
використовує Організація у своїй діяльності, крім української, є російська та англійська
мови.
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Стаття 2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Метою діяльності Організації є захист прав та інтересів членів, сприяння їх
професійному розвитку, шляхом підвищення їх професійної кваліфікації, розширення їх
теоретичних знань, практичних навичок та вмінь, підвищення рівня якості роботи
лікувальних закладів, проведення наукових досліджень, а також організація ефективної
взаємодії з пацієнтами.
2.1.1. Організація в установленому законом порядку співпрацює з органами державної
влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, Національною
академією наук України, галузевими академіями наук України та академіями зарубіжних
країн, іншими юридичними та фізичними особами.
2.2. Основними завданнями Організації є в установленому законом порядку:
(А) Поліпшення рівня лікувальної роботи, досліджень, освіти та навчання у галузі
дерматології і венерології.
(Б) Сприяє створенню умов для успішної підготовки фахівців з дерматовенерологічної та
інших суміжних спеціальностей на додипломному та після дипломному етапі.
(В) Підтримка високих стандартів лікувальної роботи у згаданих вище областях
медицини.
(Г) Сприяння піклуванню і заохоченню та вдосконаленню високих стандартів в
професіях, що пов'язані з дерматологією і венерологією та охороною здоров'я, а також
інших професіях або видах діяльності.
(Д) Захист прав та інтересів своїх членів, а також проведення в межах компетенції
роз'яснювальної роботи серед пацієнтів, зокрема тих, що хворіють на шкірні чи венеричні
захворювання.
(Е) Підготовка, редагування, видання та розповсюдження таких газет, книг, журналів або
інших паперових або електронних видань, які можуть сприяти досягненню цілей
Організації.
(Ж) Здійснення інших правомірних видів діяльності, які можуть бути пов'язані або
сприяти досягненню цілей Організації.
(З) Сприяння підтримці забезпеченню доступності європейської та світової медицини,
особливо в сфері дерматології і венерології, для лікарів пострадянського простору шляхом
проведення російськомовних семінарів, тренінгів в рамках міжнародних зустрічей, а
також підтримка проектів перекладу і поширення висококваліфікованої літератури.
2.3. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація в
установленому законом порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції
здійснює наступну діяльність:
• вивчення стану рівня лікувальної роботи, досліджень, освіти та навчання у галузі
дерматології і венерології;
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• організація і проведення науково-практичних досліджень, конференцій, конгресів,
семінарів та інших заходів з дослідження відносин у сфері дерматології і венерології, а
також актуальних проблем, завдань, розробка та реалізація програм вирішення цих
проблем.
• залучення наукових установ, експертних груп, вчених, провідних спеціалістів до
вивчення актуальних проблем завдань Організації, розробки проектів або програм їх
вирішення і безпосереднього здійснення;
• заснування засобів масової інформації, редакційно-видавничої діяльності, виготовлення
та розповсюдження згідно статутних цілей кіно-, відео-, аудіо-та іншої продукції;
• ідейна, організаційна та матеріальна підтримка членів, сприяння більш повному
задоволенню їх національно-культурних, творчих, соціальних, економічних та інших
інтересів;
• розвиток ділових і дружніх контактів та співпраця з іншими громадськими
організаціями, в тому числі і з міжнародними;
• встановлення і розвиток взаємних зв'язків з українськими та іншими організаціями за
межами України, здійснення обміну делегаціями, спеціалістами.
Стаття 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Для здійснення своїх статутних цілей і завдань Організація має право в установленому
законом порядку:
- Здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових
установ і організацій із статутом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку,
встановленому законодавством України;
- Об'єднуватися в спілки, асоціації та інші об'єднання, які створюються на добровільній
основі і сприяють виконанню статутних завдань Організації;
- Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права,
виступати позивачами, відповідачами, заявниками, третіми особами в судах;
- Представляти і захищати свої законні інтереси і законні інтереси своїх членів у
державних та громадських органах;
- Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати своїх членів, інші об'єднання
громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- Отримувати від органів державної влади і управління, а також органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей і завдань;
- Популяризувати свою ідею, своє ім'я (назву) та символіку, поширювати інформацію і
пропагувати свої ідеї та цілі;
- Засновувати засоби масової інформації та підприємства, необхідні для виконання
статутних завдань і цілей Організації;
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- Обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних
країн;
- Самостійно приймати рішення з питань діяльності Організації, визначення умов оплати
праці працівників Організації, використання власних фінансових та матеріальних
ресурсів, відповідно до вимог чинного законодавства;
- Відкривати рахунки (у національній та іноземних валютах) в банківських установах;
3.2. Організація зобов'язана:
- Забезпечити виконання статутних завдань і цілей;
- На обґрунтовану письмову вимогу уповноважених органів державної влади забезпечити
вільний доступ до звітів про діяльність Організації, документів про адміністративногосподарську та фінансову діяльність Організації.
Стаття 4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ.
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Членами Організації є її засновники та інші фізичні особи, які вступили до Організації
в установленому цим Статутом порядку.
Члени Української академії дерматовенерології - громадяни України, громадяни інших
держав та особи без громадянства, які досягли повноліття, та визнають Статут Організації,
підтримують завдання і цілі Організації, що беруть участь в її діяльності і повідомили про
своє бажання вступити до Організації та набули фаху дерматовенеролога.
4.2. Членам Організації присвоюються такі почесні звання:
Академік Української академії дерматовенерології – визнанні дерматовенерологи, які за
звичай мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора.
Член-кореспондент
Української
академії
дерматовенерології
–
визнанні
дерматовенерерологи, які за звичай мають науковий ступінь кандидата наук та вчене
звання доцент.
Кількість членів не обмежена.
Членство в Організації засноване на принципах добровільності, демократичності та
рівноправності всіх її членів.
4.3. Прийом у члени Організації здійснюється за рішенням Конференції Організації або
Правління Організації після надходження заяв від громадян про намір вступити в члени
Організації. Розгляд Правлінням Організації заяв громадян про вступ в члени Організації
здійснюється на наступному після їх надходження засіданні Рішення Правління про
прийом в члени Організації затверджуються Конференцією Організації.
4.4. Члени Організації в будь-який час можуть вийти з Організації, повідомивши про це
Правління Організації та інших членів Організації за 15 днів до фактичного виходу
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шляхом подання відповідної письмової заяви члена про вихід з членів Організації.
Розгляд Правлінням Організації поданих заяв про вихід з членів Організації та прийняття
відповідного рішення здійснюється протягом 10-ти робочих днів з дня їх надходження.
Рішення Правління про вихід з членів Організації затверджуються Конференцією
Організації.
4.5. Члени Організації мають право:
- Отримувати повну і достовірну інформацію про діяльність Організації;
- Обирати і бути обраним до керівних органів Організації, брати участь у його управлінні;
- Передавати майно, кошти та інші матеріальні цінності у власність Організації та
отримувати звіт про використання зазначеного майна, коштів та цінностей;
- Вносити на розгляд органів управління Організації пропозиції з питань, що стосуються
статутної діяльності Організації та щодо поліпшення діяльності Організації;
- Висувати кандидатури, включаючи власну, обирати і балотуватися в будь-який виборний
орган Організації;
- Брати участь у заходах, що проводяться Організацією;
- Користуватися в установленому Правлінням Організації порядку майном, обладнанням,
приміщеннями, іншими матеріальними цінностями, які Організація має в своєму
користуванні;
- Члени Організації мають також інші права, передбачені цим Статутом та чинним
законодавством.
4.6. Члени Організації зобов'язані:
- Всебічно сприяти Організації в її діяльності;
- Зберігати і зміцнювати авторитет Організації, брати участь у втіленні в життя цілей і
завдань Організації;
- Брати активну участь у діяльності Організації;
- Дотримуватися і виконувати вимоги Статуту Організації;
- Виконувати рішення органів управління Організації;
- Виконувати інші взяті на себе перед Організацією зобов'язання.
4.7. Членство в Організації припиняється у разі:
- Виходу за власним бажанням, на підставі письмової заяви, поданої до Правління
Організації;
- Виключення з Організації за несплату членських внесків;
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- Виключення з Організації в примусовому порядку за порушення положень Статуту
Організації на підставі рішення Загальних Зборів або Правління Організації;
- У зв'язку зі смертю члена Організації .
4.8. Питання про припинення членства з ініціативи керівного органу в Організації може
бути розглянуто в присутності такого члена або при його відсутності, якщо небажання
бути присутнім обумовлено його письмовій заяві, чи зафіксовано письмово членами
Організації.
4.9. Виключення з Організації може мати місце у випадку систематичного ухилення члена
від виконання ним своїх обов'язків, передбачених пунктом 4.6. цього Статуту.
4.10. Рішення про виключення з членів Організації приймається Конференцією
Організації. Таке рішення має бути прийнято 2 / 3 загальної кількості членів, присутніх на
засіданні Конференцією Організації. В окремих випадках рішення про виключення з
членів Організації приймається Правлінням Організації за поданням Президента
Організації.
4.11. Рішення оформляється у письмовій формі, з обов'язковим зазначенням у протоколі
Зборів підстав і мотивів виключення. Копія такого рішення надається особі, щодо якої
приймається рішення.
4.12. Рішення про виключення з Організації може бути оскаржене на
Конференції Організації.

найближчих

Стаття 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Органами управління Організації є:
5.1.1. Конференція Організації (далі по тексту - Конференція);
5.1.2. Правління Організації;
5.1.3. Ревізійна комісія Організації.
КОНФЕРЕНЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.
5.2. Конференція Організації (далі - Конференція) є вищим органом управління
Організації.
5.2.1. Конференція правомочна, якщо в її роботі бере участь більше половини членів
Організації.
Члени Організації, присутні на Конференції, мають по одному голосу.
5.2.3. Рішення з питань внесення змін до Статуту Організації та про припинення
діяльності Організації приймаються кваліфікованою більшістю голосів не менше 3 / 4 від
загальної кількості всіх членів, присутніх на Конференції. Решта рішень приймається
простою більшістю голосів членів, присутніх на Конференції.
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5.2.4. Конференція приймає рішення шляхом голосування, яке оформляється у вигляді
протоколу.
5.2.5. Конференції можуть бути черговими і позачерговими. Чергові Конференції
скликаються Правлінням Організації у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Позачергові Конференції можуть бути скликані на вимогу Ревізійної комісії, Правління
або на вимогу не менше 1 / 3 членів Організації в будь-який час, коли цього вимагають
інтереси Організації.
5.2.6. Про проведення Конференції члени повідомляються шляхом направлення їм
письмового повідомлення за допомогою поштового або телефонного зв'язку з зазначенням
часу і місця проведення Загальних Зборів та порядку денного. Зазначене повідомлення
має бути зроблено не менш ніж за 30 (тридцять) днів до скликання конференції. Будь-який
з членів Організації вправі вимагати розгляду питань на Конференції за умови, що воно
було ним поставлено не пізніш як за 15 днів до початку Конференції. Не пізніше ніж за 7
(сім) днів до початку роботи Конференції членів Організації повинна бути надана
можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного конференції. З
питань, не включених до порядку денного конференції, рішення можуть прийматися
тільки за згодою не менше 3 / 4 від загальної кількості членів, присутніх на Конференції.
5.2.7. Конференція правомочна приймати рішення з будь-яких питань діяльності
Організації.
5.2.8. До виключної компетенції Конференції належить:
1) затвердження основних напрямів статутної діяльності Організації;
2) затвердження Статуту Організації, внесення змін і доповнень до нього;
3) встановлення розміру вступних і членських внесків;
4) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії та Правління Організації, Президента
Організації та його заступників;
5) затвердження положень про Ревізійну комісію та Правління Організації;
6) заслуховування звітів Правління та Ревізійної комісії Організації; оцінка та схвалення
роботи Правління та Ревізійної комісії Організації;
7) затвердження річних результатів діяльності Організації (річного фінансового звіту
Організації).
8) затвердження кошторису (бюджету) Організації на рік;
9) затвердження рішень Правління Організації про прийом, вихід та виключення з членів
організації;
10) затвердження символіки та емблеми Організації;
11) реалізація права власності Організації;
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12) прийняття рішень про відчуження, передачу в оренду, придбання, т.д. майна
Організації;
13) прийняття рішення про об'єднання Організації в спілки, асоціації та інші об'єднання,
благодійні організації та участь Організації в міжнародних організаціях
14) прийняття рішення про реорганізацію, припинення діяльності Організації та
вирішення пов'язаних з цим майнових питань.
15) затверджує перелік відзнак, почесних звань та нагород Організації.
ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.
5.3. Виконавчим органом Організації є Правління Організації, яке здійснює керівництво
діяльністю Організації.
5.3.1. Правління Організації здійснює свою діяльність в період між роботою Конференції.
Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
5.3.2. Персональний склад Правління Організації обирається Конференцію. До складу
Правління входять Президент Організації, який очолює Правління, керує його діяльністю
та головує на її засіданнях, Віце-президенти, які обираються Конференцією за поданням
Президента Організації та члени Правління в кількості 7 осіб.
5.3.3. Члени Правління Організації не одержують заробітну плату за свою роботу в
Правлінні. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків у Правлінні, можуть
бути відшкодовані за рахунок коштів Організації за рішенням Правління.
На працівників апарату Організації поширюється законодавство України про працю,
соціальне забезпечення і соціальне страхування.
5.3.4. Правління Організації має повноваження:
- Керувати діяльністю Організації в період між роботою Конференції;
- Підготовка питань для розгляду на Конференції;
- Прийняття рішень про скликання та проведення засідань Конференції;
- Представляти інтереси Організації у відносинах з державними та громадськими
органами, діяльність яких допомагає реалізації цілей і завдань, передбачених Статутом
Організації;
- Визначення поточних напрямків діяльності Організації;
- Реалізація програм діяльності, затверджених Конференцією;
- Здійснення господарського управління майном і коштами Організації, в межах
визначених Конференцією;
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- Затвердження розміру фонду заробітної плати та штатного розкладу працівників
Організації;
- Прийняття рішень та створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування
підприємств та затвердження їх Статутів (положень);
- Призначає на посади та заслуховує звіти про роботу директорів госпрозрахункових
установ, організацій і підприємств;
- Веде бухгалтерський облік, складає і подає звітність;
- Вносить пропозиції щодо поліпшення роботи Організації;
- Розглядає питання членства в Організації;
- Затверджує Положення
дерматовенерології».

про

відзнаку

«Золота

медаль

Української

академії

5.3.5. Правління правомочне приймати рішення, коли на його засіданні присутні більше
половини його членів.
5.3.6. Рішення Правління Організації приймаються простою більшістю голосів від числа
присутніх і оформляються протоколом, який підписується Президентом Організації. При
рівності голосів вирішальний голос має Президент Організації.
5.4. Президент Організації здійснює керівництво поточною діяльністю Організації в
межах, визначених Статутом, а також рішеннями Конференції Організації.
Президент Організації обирається на посаду з числа членів Організації на засіданні
Конференції строком на три роки. На цій же Конференції обирається наступний президент
на наступні три роки. Одна особа не може бути обрана на посаду Президента на два
строки підряд.
5.4.1. Президент Організації:
- Організовує та керує поточною діяльністю Організації;
- Опрацьовує заходи, спрямовані на здійснення статутних завдань Організації;
- Організує практичне виконання рішень Конференції;
- Представляє Організацію у всіх установах і організаціях з питань, пов'язаних з її
діяльністю;
- Діє від імені Організації без доручення , має право першого підпису фінансових
документів, укладає і підписує від імені Організації угоди та інші документи;
- Є розпорядником кредитних коштів;
- Видає доручення та відкриває рахунки в установах банків;
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- Розробляє річний фінансовий план і кошторис Організації, основні напрями діяльності
та довгострокових програм роботи Організації та забезпечує їх виконання;
- Управляє майном і коштами Організації в межах річного кошторису, затвердженого
Конференцією Організації;
- Забезпечує здійснення пошуку коштів, необхідних для здійснення статутної діяльності
Організації;
- Контролює виконання рішень Конференції Правління Організації;
- Вирішує питання про прийом і звільнення штатних працівників Організації, визначає
розмір і порядок оплати їх праці;
- Видає розпорядження, які є обов'язковими до виконання штатними працівниками та
членами Організації;
- Затверджує внутрішні документи Організації, визначає організаційно-штатну структуру
Організації;
- Вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Організації, за винятком питань,
віднесених до компетенції Конференції і Правління Організації;
- Один раз на рік звітує про поточну діяльність та стан справ Організації на засіданні
Конференції Організації.
5.4.2. Повноваження Президента Організації можуть бути припинені достроково у
наступних випадках:
а) подання ним заяви про відставку;
б) неналежного виконання ним своїх посадових обов'язків, передбачених цим Статутом.
Рішення про дострокове припинення повноважень Президента приймається
Конференцією Організації простою більшістю голосів. На тих же зборах обирається новий
Президент Організації.
5.4.3. У разі необхідності можуть обиратися Віце-президенти за окремими напрямками
діяльності Організації, що призначаються на посаду Конференцією за поданням
Президента Організації строком на три роки і безпосередньо йому підпорядковуються.
Коло обов'язків та напрямки діяльності Віце-Президентів визначаються Президентом
Організації. Строк повноважень Віце-президентів складає 3 роки.
Віце-президенти Організації:
- Відповідають за доручені їм напрямки діяльності Організації;
- Забезпечують виконання рішень Конференції;
- Виконують інші обов'язки, покладені на них відповідно до чинного законодавства.
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Розподіл посадових обов'язків між віце-президентами здійснюється Президентом
Організації за погодженням Конференції Організації. Повноваження Віце-Президентів
визначаються внутрішніми документами Організації.
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.
5.5. Ревізійна комісія Організації здійснює контроль за цільовим використанням коштів та
майна Організації, проводить ревізії та аудиторські перевірки фінансової діяльності
Організації.
5.5.1. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами більшістю голосів з членів
Організації терміном на 3 роки, у кількості 3-ох осіб. Члени ревізійної комісії зі свого
складу обирають голову Ревізійної комісії.
Не можуть бути обраними до складу Ревізійної комісії Організації члени Правління та
Президент Організації.
5.5.2. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, коли на його засіданні присутні
більше половини її членів.
Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх
на засіданні і оформлюються у вигляді рішення Ревізійної комісії, яке підписується
Головою Ревізійної комісії. При рівності голосів приймається рішення, за яке
проголосував Голова Ревізійної комісії.
5.5.3. Ревізійна комісія бере участь в узгодженні фінансових питань щодо прийняття
рішення Конференцією про об'єднання Організації в спілки, асоціації та інші об'єднання.
5.5.4. Ревізійна комісія складає висновок щодо річних звітів і балансів Організації, для
чого має право вимагати від посадових осіб Організації надання всіх необхідних
документів та особистих пояснень..
5.5.5. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується законодавством України, цим
Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, що затверджується Конференцією.
Стаття 6. СЕКРЕТАРІАТ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1.Секретаріат утворюється Правлінням за поданням Президента Організації.
Керівництво Секретаріатом здійснює Голова Секретаріату, якого призначає Президент
Організації.
6.2.Секретаріат Організації:
— здійснює організаційну роботу, спрямовану на безпосереднє виконання конкретних
статутних завдань, забезпечує практичне виконання рішень Конференції, Правління та
Президента Організації, а також координує та організовує роботу керівних органів
місцевих осередків;
— розробляє проекти поточних і перспективних планів статутної діяльності Організації,
проекти договорів, контрактів, угод із фінансових, трудових та інших питань, проекти
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інших документів для обговорення на Конференції та засіданні Правління і доводить
рішення по них до відома виконавців;
— підтримує постійний зв`язок з громадськими організаціями, політичними партіями,
рухами, органами державної влади та правління, громадами;
— організовує діловодство, облік, збереження архівних матеріалів та майна Організації;
— організовує аналіз звітів діяльності місцевих осередків та розповсюдження досвіду
місцевих осередків, листування з місцевими осередками, партіями, громадськими
організаціями, державними органами влади, доводить до місцевих осередків рішення
Конференції, Правління та Президента Організації;
— організовує фінансово-господарську діяльність Організації згідно з рішеннями
Конференції , Правління та Президента Організації;
— несе матеріальну відповідальність за майно та матеріальні цінності Організації (Голова
Секретаріату).
6.3. Працівники Секретаріату Організації не можуть бути членами Організації. Обов`язки
працівників Секретаріату Організації визначаються Положенням про Секретаріат
Організації, яке затверджується Правлінням Організації.
6.4. З метою залучення до активної роботи в Організації студентської молоді,
забезпечення постійного зв'язку зі студентськими громадськими організаціями, органами
студентського самоврядування вищих навчальних закладів, оперативного розгляду
найважливіших питань суспільного становлення та розвитку студентської молоді у складі
Організації утворюється з числа її членів і діє постійна робоча група з питань
студентської молоді, керівником якої є один із Віце-Президентів Організації.
Стаття 7. ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Почесний член Організації
7.1.1.Почесним членом Організації (далі за текстом Статуту – “Почесний член”) може
стати будь-яка особа, яка вносить особливий внесок у розвиток Організації, вагомо сприяє
її діяльності.
7.1.2. Прийняття Почесного члена в лави Організації затверджується Правлінням за
поданням Президента Організації.
7.1.3. Почесний член Організації:
7.1.3.1. сприяє Організації в її діяльності;
7.1.3.2. може представляти Організацію за погодженням із Президентом у відносинах
з органами державної влади;
7.1.3.3.здійснює інші функції відповідно до цього Статуту та внутрішніх нормативних
положень Організації або які делеговані йому керівними органами Організації.
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7.1.4 Почесні члени не сплачують академії щорічних внесків.
7.1.4. Почесний член може скласти з себе повноваження Почесного члена за власним
бажанням.

Стаття 8. МАЙНО І КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Згідно з чинним законодавством України Організація може мати у власності кошти та
майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності.
8.2. У власності Організації можуть бути: кошти, будівлі, споруди, житловий фонд, інше
нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери,
транспортні засоби, інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної
діяльності Організації, не вилучене з цивільного обороту і не обмежене у використанні, і
яке не заборонено мати об'єднанням громадян згідно з чинним законодавством.
8.3. Організація може вільно набувати майнові і немайнові права згідно з чинним
законодавством України;
8.4.

Кошти Організації складаються з:

- вступних та членських внесків членів Організації;
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань;
-

пасивних доходів;

коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від
проведення їх основної діяльності з урахуванням норм чинного законодавства;
- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних
цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної,
допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким
неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з
метою зниження рівня таких цін.
.8.6. Кошти та майно Організації спрямовуються виключно на виконання статутних
завдань Організації.
8.7. Організація самостійно і незалежно:
- Здійснює права володіння, користування та розпорядження належним йому майном
через її вищий керівний орган – Конференція або через інші органи Організації в межах
наданих їм повноважень;
- У встановленому чинним законодавством порядку засновує підприємства, установи,
організації, необхідні для виконання статутних цілей, у тому числі засоби масової
інформації.
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8.8. Держава, її органи управління, підприємства, установи, організації не відповідають
за зобов'язаннями Організації, так само як і Організація не відповідає за зобов'язаннями
держави, її органів управління, підприємств, установ, організацій.
8.9.Члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації, так само як і
Організація не відповідає за зобов'язаннями її членів, крім випадків установлених
законом.
8.10. Організація формує і виконує власний бюджет (кошторис).
8.11. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну звітність,
реєструється в органах державної влади в установленому законом порядку, вносить до
бюджету платежі у порядку і розмірах, визначених чинним законодавством України.
8.12. Фінансова діяльність Організації здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства України.
8.13. Оплата праці в Організації здійснюється у відповідності зі штатним розкладом.
За особистий внесок у розвиток Організації за наявності коштів може виплачуватись
заохочення у вигляді премії, матеріальної допомоги як штатним, так і позаштатним
працівникам.
Стаття 9. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Організація веде оперативний бухгалтерський облік, подає статистичну та фінансову
звітність результатів своєї діяльності, реєструється в податкових органах та вносить до
бюджету платежі та обов'язкові збори в порядку і розмірах, передбачених чинним
законодавством України.
9.2. Фінансовий рік Організації співпадає з календарним роком.
9.3. Відповідальність за стан бухгалтерської та податкової звітності Організації та за її
достовірність і своєчасність подання відповідним державним органам згідно з чинним
законодавством України несуть Президент Організації, а також інші посадові особи
Організації, на яких покладено ці обов'язки.
Стаття 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1. Припинення діяльності Організації проводиться в результаті злиття, приєднання,
поділу, перетворення або ліквідації.
10.2. Злиття, приєднання, поділ та перетворення здійснюється за рішенням Конференції,
яке підтримала більшість у 3/4 присутніх на ній членів Організації.
10.3. Ліквідація Організації проводиться:
10.3.1. За рішенням Конференції Організації.
10.3.2. На підставі рішення суду.
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10.4. Від дня призначення ліквідаційної комісії, органом, що прийняв рішення про
ліквідацію, до неї переходять всі повноваження щодо управління справами Організації.
10.5. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо
інше не передбачено чинним законодавством.
10.6. Організація вважається ліквідованою з моменту внесення запису до єдиного
державного реєстру про припинення діяльності.
Стаття 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
11.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться за рішенням Конференції
членів Організації, за яке проголосувало 3 / 4 загальної кількості членів, присутніх на
Конференції.
11.2. Зміни і доповнення до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому
порядку.

