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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНІГІВСЬКЕ
ЗЕМЛЯЦТВО» (далі по тексту – «Товариство») є громадською організацією, яка об’єднує
громадян, що народилися, навчались чи працювали на Чернігівщині, або вихідцями з
Чернігівщини були їх батьки, прабатьки діє на засадах єдності інтересів для реалізації
основних завдань та досягнення мети (цілей) Товариства, передбачених цим Статутом.
1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України
«Про громадські об’єднання», іншими законами України, а також цим Статутом.
1.3. Товариство діє на основі добровільності, самоврядності, вільного вибору території
діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості,
відкритості та публічності.
1.4. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації,
є непідприємницьким товариством, основною метою діяльності якого не є одержання
прибутку.
1.5. Товариство має рахунки в установах банків, круглу печатку з власним найменуванням,
необхідні для його діяльності бланки, штампи, власну символіку та іншу атрибутику,
зразки яких затверджуються Радою Товариства та реєструються в установленому порядку.
Символіка Товариства є його власністю і після державної реєстрації охороняється законом.
1.6. Товариство має право від свого імені набувати майнові та немайнові права, бути
учасником цивільно-правових відносин, позивачем і відповідачем у суді.
1.7. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави та своїх членів, держава та члени
Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства.
1.8. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями належним йому майном, на яке згідно
із законодавством може бути накладено стягнення.
1.9. Повне
найменування
Товариства
українською
мовою:
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО».
1.10. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ГО «ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНІГІВСЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО».
1.11. Місцезнаходження Товариства: 02002, м. Київ, Броварський проспект, буд. 15.
1.12. Діяльність Товариства поширюється на територію міста Києва.

2. МЕТА, ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1. Основною метою діяльності Товариства є об’єднання вихідців із Чернігівщини для
консолідації зусиль у захисті їх національно-культурних, економічних, соціальних
інтересів, використання інтелектуальних та інших можливостей у сприянні будівництву
незалежної демократичної, соціальної Української держави, соціально-економічному
розвитку Чернігівщини, пропаганді славетної історії, відновленню пам’яток історії і
культури, традицій Чернігово-Сіверської землі.
2.2. Основними завданнями Товариства є:
2.2.1. сприяння реалізації інтелектуального і творчого потенціалу Членів Товариства та
вихідців з Чернігівщини; сприяння процесу економічного, соціального, духовного та
культурного розвитку Чернігівщини шляхом участі у розробленні програм проектування
відбудови, реставрації, відновлення і захисту пам’яток історії і культури, традицій
Чернігово-Сіверської землі;
2.2.2. активна участь у вихованні підростаючого покоління, зокрема таких рис, як
патріотизм, національна свідомість, любов до рідної землі;
2.2.3. сприяння підвищенню авторитету України на міжнародній арені шляхом участі у
поширенні інформації та пропаганді історико-культурної спадщини, сучасних досягнень
Української держави, у тому числі її невід’ємної частки — Чернігівщини;
2.2.4. сприяння зміцненню економічних, соціальних, культурних, освітніх контактів між
вихідцями з Чернігівщини, що проживають за межами України, зв’язків між
Чернігівщиною та окремими адміністративними одиницями інших держав.
2.3. З метою виконання визначених Статутом завдань Товариство:
2.3.1. забезпечує тісну взаємодію Членів Товариства з Чернігівщиною;
2.3.2. сприяє проведенню усіх видів діяльності, пов’язаних з охороною навколишнього
природного середовища, пам’яток історії, культури, музейних цінностей, сприяє реалізації
заходів щодо ініціювання та організації науково-дослідницьких, реставраційних художніх,
ремонтно-будівельних та монтажних робіт, відновленням історії краю;
2.3.3. здійснює діяльність з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для
осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) та соціальних послуг, правової допомоги, а також
допомоги у сфері екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної,
просвітницької, освітньої та наукової діяльності;
2.3.4. сприяє у наданні матеріальної допомоги коштами або майном обдарованим дітям,
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
2.3.5. бере участь в організації художніх, книжкових, науково-технічних виставок, а також
аукціонів народних художніх промислів та ремесл, виробів майстрів з Чернігівщини,
організовує свята, концерти, фестивалі та інші заходи без мети отримання прибутку та у
відповідності з метою та цілями своєї діяльності, визначеними Статутом;
2.3.6. засновує або частково фінансує засоби масової інформації, а також видання власного
календаря, газети та іншої друкованої продукції земляцтва без мети отримання прибутку та
у відповідності з метою та цілями своєї діяльності, визначеними Статутом;
2.3.7. сприяє організації та/або організовує освітні, культурні, спортивні та інші заходи,
пов’язані зі статутною діяльністю Товариства без мети отримання прибутку та у
відповідності з метою та цілями своєї діяльності, визначеними Статутом;
2.3.8. встановлює зв’язки з іншими громадськими об’єднаннями, фізичними та
юридичними особами в різних країнах;
2.4. Для виконання статутних завдань Товариство має право:
2.4.1. засновувати підприємства різних форм власності у порядку, передбаченому чинним
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законодавством України для досягнення статутної мети та у відповідності з метою та
цілями своєї діяльності, визначеними Статутом;
2.4.2. відкривати рахунки в установах банків, у тому числі валютні;
2.4.3. брати участь у громадсько-суспільній діяльності, проводити мирні масові заходи;
2.4.4. підтримувати зв’язки з іншими громадськими об’єднаннями, виступати членом
та/або засновником асоціацій, фондів, спілок, тощо;
2.4.5. самостійно розпоряджатися своїм майном, коштами, залучати до роботи на
договірних засадах фахівців;
2.4.6. брати участь у здійсненні природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення
впливу негативних факторів на довкілля, здоров’я та майно громадян;
2.4.7. виступати учасником цивільних правовідносин, набувати майнові і немайнові права,
укладати договори та угоди;
2.4.8. звертатися у порядку, передбаченому законодавством України, до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями
(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
2.4.9. одержувати в порядку, визначеному законодавством України, публічну інформацію,
що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації;
2.4.10. брати участь у порядку, визначеному законодавством України, у розробленні
проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами
місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Товариства та важливих питань
державного і суспільного життя;
2.4.11. вносити пропозиції до органів влади та управління;
2.4.12. надавати консультативну допомогу громадянам;
2.4.13. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та
міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних
договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
2.4.14. сприяти створенню спільних підприємств за участю іноземних юридичних осіб і
громадян на території України та за її межами в порядку, встановленому законодавством;
2.4.15. засновувати засоби масової інформації з метою досягнення мети та напрямів
діяльності Товариства та без мети одержання прибутку;
2.4.16. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики в сферах, що пов’язані з
метою та напрямами діяльності Товариства;
2.4.17. брати
участь
у
порядку,
визначеному
законодавством,
у
роботі
консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами
державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з
громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери
діяльності Товариства;
2.4.18. подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних
актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних з регуляторною
діяльністю у сферах, що стосуються напрямків діяльності Товариства;
2.4.19. бути позивачем і відповідачем у судах, представляти та захищати законні інтереси
Товариства, законні інтереси своїх членів, суспільні інтереси та інтереси громадян,
звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети діяльності
Товариства;
2.4.20. забезпечувати правовий і соціальний захист своїх членів, організовувати
консультаційну допомогу членам Товариства;
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2.4.21. здійснювати іншу діяльність, не заборонену законом.

3. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Членство у Товаристві є добровільним.
3.2. Членами Товариства можуть бути громадяни України та іноземці – вихідці з
Чернігівщини незалежно від національності, віросповідання, політичних переконань, які
досягли 18 років, які визнають Статут Товариства, беруть активну участь у його діяльності.
3.3. Прийняття у члени Товариства та виключення з його складу здійснюється Радою
Товариства на підставі письмового звернення особи.
3.4. Члени Товариства мають право:
3.4.1. обирати та бути обраними до керівних органів Товариства;
3.4.2. одержувати повну інформацію про діяльність Товариства;
3.4.3. вносити пропозиції керівним органам Товариства з питань, пов’язаних з його
діяльністю, та отримувати відповіді по суті порушених питань;
3.4.4. брати участь у заходах Товариства;
3.4.5. надавати або залучати безоплатно кошти або майно у вигляді благодійної чи
безповоротної фінансової допомоги та добровільних пожертвувань для здійснення
статутних заходів Товариства.
3.5. Члени Товариства зобов’язані:
3.5.1. дотримуватися вимог Статуту, виконувати рішення керівних органів Товариства;
3.5.2. приймати участь у діяльності Товариства;
3.5.3. сприяти досягненню мети та напрямів діяльності Товариства;
3.5.4. надавати допомогу Товариству в його діяльності.
3.6. Членство в Товаристві припиняється:
3.6.1. на підставі заяви члена Товариства про вихід з Товариства;
3.6.2. у разі прийняття рішення Радою про виключення з Членів Товариства;
3.6.3. у разі визнання члена Товариства в установленому законодавством порядку
недієздатним або безвісно відсутнім;
3.6.4. у випадку смерті члена Товариства;
3.6.5. у випадку припинення діяльності Товариства з моменту внесення та державної
реєстрації відповідних змін;
3.6.7. у випадку вчинення членом Товариства дій, спрямованих на підрив авторитету,
територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини,
пропаганди війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
3.6.8. за грубе порушення вимог Статуту Товариства;
3.6.9. за систематичне невиконання рішень керівних статутних органів Товариства;
3.6.10. у разі вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди Товариству та його членам;
3.6.11. за негідну поведінку, що компрометує звання члена Товариства;
3.6.12. в інших випадках, передбачених Статутом.
3.7. Припинення членства фізичної особи в Товаристві тягне за собою її відставку з усіх
посад у складі будь-яких органів Товариства.
3.8. Рішення про виключення з Членів Товариства приймається Радою Товариства.

4. СТРУКТУРА ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА
4.1. Структура управління Товариством:
4.1.1. Конференція Товариства;
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4.1.2. Рада Товариства;
4.1.3. Голова Ради Товариства;
4.1.4. Ревізійна комісія Товариства.
4.2. Вищим керівним органом Товариства є Конференція Товариства.
4.3. Постійно діючим виконавчим органом Товариства є Рада Товариства.
4.4. Керівником Товариства є Голова Ради Товариства.
4.5. Контрольно-ревізійні функції здійснює Ревізійна комісія Товариства.

5. КОНФЕРЕНЦІЯ ТОВАРИСТВА
5.1. Вищим керівним органом Товариства є Конференція, що скликається за ініціативою
Ради Товариства не рідше одного разу на календарний рік. Конференція складається з
Членів Ради Товариства або призначених ними представників, та представників відділень
Товариства, які обираються загальними зборами таких відділень.
5.2. Представники Членів Ради Товариства можуть бути постійними або призначеними на
певний строк. Член Ради Товариства вправі в будь-який час замінити свого представника на
Конференції Товариства. Повноваження представника Члена Ради Товариства
засвідчуються згідно чинного законодавства України.
5.3. У необхідних випадках проводяться позачергові Конференції, які скликаються Радою
Товариства на вимогу не менше ніж 10 (десяти) відсотків Членів Ради Товариства,
Ревізійною комісією Товариства, Головою Ради Товариства.
5.4. Конференція є правомочною, якщо на ній присутні більше 50 (п’ятдесяти) відсотків
Членів Конференції (50+1).
5.5. Норма представництва від відділень Товариства на Конференції визначається Радою
Товариства та доводиться до керівництва відділень.
5.6. Про проведення Конференції, час, місце проведення, порядок денний Конференції,
Рада повідомляє Членів Товариства не пізніше, ніж за 30 днів до її проведення.
5.7. Рішення, що належать до виключної компетенції Конференції, приймаються не менше,
як 3/4 голосів присутніх на Конференції Членів Ради Товариства або призначених ними
представників, та представників відділень. З решти питань рішення приймаються простою
більшістю голосів від числа присутніх на Конференції Членів. Кожен член Конференції має
один голос.
5.8. Виключною компетенцією Конференції Товариства є:
5.8.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
5.8.2. затвердження Статуту Товариства та внесення до нього змін і доповнень;
5.8.3. заслуховування і затвердження звітів Ради, Ревізійної комісії, Голови Ради;
5.8.4. обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Голови Ради та Членів Ради;
5.8.5. обрання складу Ревізійної комісії;
5.8.6. реалізація права власності;
5.8.7. реорганізація Товариства, затвердження передаточного (розподільчого) балансу;
5.8.8. саморозпуск, припинення (ліквідація) Товариства, визначення чисельності членів
Ліквідаційної комісії та їх обрання, затвердження ліквідаційного балансу;
5.8.9. встановлення граничних розмірів вступних та членських внесків, звільнення від них,
їх перегляд;
5.8.10. затвердження особи, що очолюватиме відділення у відповідності до поданої
відділенням кандидатури;
5.9. Конференція Товариства може проводитись виключно за безпосередньої участі членів
без використання засобів зв’язку.
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5.10. Будь-яке засідання Конференції Товариства оформлюється протоколом.
5.11. З числа членів Товариства, присутніх на Конференції, обирається Головуючий
Конференції та Секретар Конференції. Головуючий Конференції головує на засіданні
Конференції, а Секретар забезпечує ведення протоколу Конференції.
5.12. Рішення Конференції підписуються Головуючим Конференції та Секретарем
Конференції.
5.13. Проект порядку денного засідання Конференції розробляється Радою Товариства.
Остаточний порядок денний затверджується Конференцією Товариства на початку
Конференції з урахуванням пропозицій інших Членів Конференції.
5.14. Член Конференції бере участь у Конференції лише за умови реєстрації у Реєстрі
учасників Конференції Товариства, що засвідчується його особистим підписом.
5.15. У випадку відсутності на Конференції Товариства кворуму, встановленого
пунктом 5.4., Конференція Товариства може прийняти рішення лише про перерву у
засіданні або перенесення засідання.

6. РАДА ТОВАРИСТВА
6.1. Постійно діючим виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його
поточною діяльністю в період між Конференціями, є Рада Товариства.
6.2. Склад Ради обирається Конференцією Товариства строком на 5 (п’ять) років.
6.3. До складу Ради входять: Голова Ради, Заступники Голови Ради, виконавчий директор,
керівники відокремлених підрозділів, головний редактор земляцького часопису «Отчий
поріг», Члени Ради.
6.4. Рада Товариства ухвалює рішення, що належать до її компетенції за умови участі у
засіданні більше 50 (п’ятдесяти) відсотків її членів (50+1). Рішення ухвалюються
більшістю голосів присутніх на засіданні Членів Ради.
6.5. Право участі в засіданнях Ради Товариства з дорадчим голосом мають почесні Члени
Ради. Почесними членами Ради є члени Товариства, які на час його заснування та за період
існування Товариства обиралися до складу Ради Товариства.
6.6. Засідання Ради Товариства проводяться за наявною необхідністю, але не рідше ніж
один раз на три місяці.
6.7. Рада Товариства:
6.7.1. обирається в кількості до 35 (тридцяти п’яти) осіб;
6.7.2. виконує організаційну і координаційну роботу для реалізації завдань Товариства в
період між Конференціями;
6.7.3. утворює постійні і тимчасові робочі комісії з різних напрямків роботи Товариства,
координує та спрямовує їх діяльність;
6.7.4. приймає рішення щодо вступу Товариства до асоціацій, фондів, інших громадських
об’єднань;
6.7.5. готує до затвердження на Конференції річний кошторис доходів і видатків
Товариства, розглядає питання про його виконання;
6.7.6. затверджує обраних на зборах відокремлених підрозділів голів відокремлених
підрозділів;
6.7.7. затверджує рішення про прийом нових членів до Товариства;
6.7.8. приймає рішення про виключення зі складу членів Товариства;
6.7.9. приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників заснованих
Товариством підприємств;
6.7.10. розробляє і затверджує положення про відділення Товариства, фонди, приймає
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рішення з питань їх діяльності;
6.7.11. затверджує персональний список почесних членів Ради;
6.7.12. визначає норму представництва відділення Товариства на Конференції;
6.7.13. вирішує питання щодо надання матеріальної допомоги юридичним та
фізичним особам;
6.7.14. затверджує зразки символіки, штампів, емблеми, іншу атрибутику;
6.7.15. розробляє порядок денний Конференції;
6.7.16. приймає рішення про скликання Конференції;
6.7.17. за необхідності приймає рішення про скликання позачергової Конференції;
6.7.18. звітує на Конференції про виконання покладених на Раду статутних
обов’язків;
6.7.19. виконує інші функції, що не належать до виключної компетенції Конференції.

7. ГОЛОВА РАДИ ТОВАРИСТВА
7.1. Керівником Товариства є Голова Ради Товариства.
7.2. Голова Ради Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства
відповідно до чинного законодавства, Статуту, рішень керівних органів управління.
7.3. Голова Ради Товариства призначається Конференцією Товариства строком на 5 (п’ять)
років.
7.4. Конференція має право достроково припинити повноваження Голови Ради
Товариства на підставі:
7.4.1. письмової заяви Голови Ради Товариства;
7.4.2. приведення своїми рішеннями, діями або бездіяльністю до значної майнової або
немайнової шкоди Товариству.
7.5. Голова ради Товариства:
7.5.1. здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства;
7.5.2. представляє інтереси Товариства у відносинах з підприємствами, організаціями,
установами;
7.5.3. укладає від імені Товариства договори та інші угоди;
7.5.4. відкриває рахунки в установах банків;
7.5.5. затверджує штатний розпис штатного апарату Ради Товариства;
7.5.6. призначає та звільняє працівників штатного апарату Товариства;
7.5.7. забезпечує ведення оперативного, бухгалтерського обліку та звітності;
7.5.8. має право першого підпису фінансових документів;
7.5.9. здійснює оперативне управління майном та коштами Товариства;
7.5.10. звітує перед Конференцією від імені ради Товариства у порядку, передбаченому
п. 12.1. Статуту;
7.5.11. визначає повноваження та функції заступників голови ради, виконавчого директора,
членів ради Товариства;
7.5.12. надає іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Товариства;
7.5.13. за необхідності скликає позачергову Конференцію;
7.5.14. вирішує інші поточні питання, що стосуються керівництва діяльністю Товариства та
не виходять за межі його компетенції.
8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА
8.1. Контрольно-ревізійні функції здійснюються Ревізійною комісією Товариства, яка
обирається Конференцією з числа членів Товариства строком на 5 (п’ять) років у кількості
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3-х (трьох) осіб з можливістю наступної пролонгації повноважень, що затверджується
відповідним рішенням Конференції.
8.2. До складу Ревізійної комісії не можуть бути обрані члени Товариства, що входять до
складу Ради Товариства у відповідності до п. 6.3. Статуту. Ревізійна комісія Товариства
підзвітна Конференції Товариства.
8.3. Ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується Конференцією
Товариства.
8.4. Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, її рішення приймаються
більшістю голосів.
8.5. Ревізійна комісія Товариства може вимагати скликання позачергової Конференції
Товариства у випадку виникнення загрози інтересам Товариства чи його Членам.
9. КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА
9.1. Товариство є громадською організацією зі статусом юридичної особи.
9.2. Товариство є непідприємницькою громадською організацією, основною метою якої
не є одержання прибутку.
9.3. Товариство може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його
статутної діяльності.
9.4. Товариство може мати у власності будівлі, споруди, транспортні засоби, обладнання,
інвентар та інше майно, а також кошти, об’єкти інтелектуальної власності та цінні папери.
9.5. Товариство набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй
засновниками, членами Товариства або державою, набуте від вступних і членських внесків,
пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на
майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених
законом. Право власності Товариство реалізовує шляхом прийняття відповідного рішення
Конференцією Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та
цим Статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Конференції
Товариства можуть бути покладені на Голову Ради Товариства та Раду Товариства.
9.6. Розмір та порядок внесення вступних і членських внесків визначається Конференцією
Товариства, з правом періодичної зміни розміру внеску з урахуванням інфляції.
9.7. Вступні внески сплачуються одноразово при поданні заяви про вступ до Товариства;
9.8. Внесені вступні та членські внески поверненню не підлягають.
9.9. Товариство має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої
діяльності створених нею у відповідності до чинного законодавства України юридичних
осіб (товариств, підприємств), діяльність яких відповідає меті (цілям) Товариства.
9.10. Фінансові ресурси Товариства, у тому числі валютні, створюються з:
9.10.1. коштів та майна, переданих Товариству його засновниками, членами та державою
у встановленому законом порядку;
9.10.2. надходжень від вступних, членських внесків;
9.10.3. майна та коштів, придбаних в результаті господарської та іншої комерційної
діяльності створених Товариством юридичних осіб (товариств, підприємств);
9.10.4. добровільних внесків (пожертвувань), безповоротної фінансової допомоги
громадян, трудових колективів, творчих спілок, державних, громадських та кооперативних
організацій та інших джерел, що не суперечать законодавству України.
9.11. Кошти Товариства витрачаються на:
9.11.1. фінансування видатків, спрямованих на реалізацію мети (цілей, завдань) та
напрямів статутної діяльності Товариства, утримання Товариства в межах, визначених його
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установчими документами;
9.11.2. створення та розширення матеріальної бази Товариства;
9.11.3. надання матеріальної допомоги тим, хто її потребує;
9.11.4. утримання штатного апарату Товариства;
9.11.5. проведення конференцій, семінарів, нарад та інших організаційно-методичних,
культурних заходів згідно кошторисів;
9.11.6. сплату витрат на відрядження у зв’язку з проведенням заходів Товариства,
виконання завдань його керівних органів згідно кошторисів;
9.11.7. організаційну, адміністративно-господарчу та інші форми діяльності, не
заборонені законом згідно кошторисів;
9.11.8. заохочення найбільш активних членів Товариства;
9.11.9. фінансування друкованої продукції та газети (часопису) «Отчий поріг».
9.12. Договори, зобов’язання, доручення та грошові документи підписуються Головою
Ради Товариства відповідно до наданих йому повноважень згідно Статуту.
9.13. Забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини
серед засновників (учасників), членів Товариства, його працівників (крім оплати праці
таких працівників, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління,
керівних органів Товариства та інших пов’язаних з ними осіб.
10. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕНЬ ТОВАРИСТВА
10.1. Члени Товариства мають право гуртуватись у відділення Товариства за інтересами
та/або принципом території (району Чернігівської області України) народження членів
Товариства, для спільного обговорення, створення та якісного впровадження тих чи інших
заходів відповідно до планів діяльності Товариства та у відповідності з його завданнями,
метою та цілями діяльності.
10.2. Відділення Товариства не є відокремленими підрозділами Товариства та не мають
статусу юридичної особи.
10.3. Засади діяльності, порядок утворення, припинення діяльності, права та функції,
управління і контроль, інші аспекти діяльності відділень Товариства визначаються Законом
України «Про громадські об’єднання», Статутом та Положенням про відділення
Товариства.
10.4. Організаційна діяльність та фінансово-матеріальне забезпечення відділень
Товариства здійснюється Радою Товариства.
10.5. Відділення Товариства використовують назву Товариства з доповненнями, що
визначають їхнє місце в організаційній структурі Товариства.
10.6. Керівник відділення Товариства обирається загальними зборами членів відділення та
затверджується Радою Товариства.
10.7. Керівник відділення має право діяти від імені Товариства на підставі довіреності,
виданої Головою Ради Товариства.
10.8. Засідання відділень Товариства проводяться по мірі необхідності.
10.9. Припинення діяльності відділення Товариства здійснюється у відповідності до
положень чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення про відділення
Товариства.
11. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ
ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
11.1. Члени Товариства мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого
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члена Товариства, Ради, Голови Ради, Конференції шляхом подання письмової скарги, а
саме:
11.1.1. на дію/бездіяльність або рішення Члена Товариства – первинна скарга подається до
Голови Ради, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність
або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу
із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі
відхилення скарги повторна скарга подається до Ради, яка зобов’язана розглянути скаргу на
найближчому засіданні з обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а
також Члена Товариства, дія/бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі
відхилення скарги Радою Товариства повторна скарга подається до Конференції
Товариства, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні з
обов’язковим викликом Члена Товариства, який скаржиться, а також Члена Товариства
дія/бездіяльність або рішення якого оскаржується;
11.1.2. на дію/бездіяльність або рішення Голови Ради, Заступника Голови Ради,
виконавчого директора, керівника відділення, головного редактора земляцького часопису
«Отчий поріг» первинна скарга подається до Ради, яка зобов’язана розглянути скаргу на
найближчому засіданні з обов’язковим викликом Члена Ради, який скаржиться, а також
Голови Ради, заступника Голови Ради, виконавчого директора, керівника відділення,
головного редактора земляцького часопису «Отчий поріг», дія/бездіяльність або рішення
якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою Товариства, повторна скарга
подається до Конференції, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або
позачерговому засіданні з обов’язковим викликом Члена Товариства, який скаржиться, а
також Голови Ради, Заступника Голови Ради, виконавчого директора, керівника відділення,
головного редактора земляцького часопису «Отчий поріг», дія/бездіяльність або рішення
якого оскаржується;
11.1.3. на дію/бездіяльність або рішення Члена Ради первинна скарга подається до Голови
Ради Товариства, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 (двадцяти) робочих
днів з обов’язковим викликом Члена Товариства, який скаржиться, а також Члена Ради
дія/бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою
Товариства повторна скарга подається до Конференції Товариства, яка зобов’язана
розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні з обов’язковим викликом
Члена Товариства, який скаржиться, а також Члена Ради, дія/бездіяльність або рішення
якого оскаржується;
11.1.4. на дію/бездіяльність або рішення Конференції Товариства скарга подається до суду
відповідно до чинного законодавства України на момент оскарження таких
дій/бездіяльності або рішень.
11.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговій Конференції, є підставою для
скликання такої Конференції Товариства протягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження
скарги.
12. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕД
ЧЛЕНАМИ ТОВАРИСТВА
12.1. Голова Ради та Рада Товариства зобов’язанні звітувати перед членами Товариства на
Конференції Товариства з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них
повноважень та здійснення статутних завдань Товариства. Розгляд та затвердження звітів,
відповідно до п.п. 5.8.3., 6.7.18, 7.5.10. цього Статуту, здійснюється з періодичністю не
менше 1 (одного) разу на рік.
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12.2. Голова Ради має забезпечити для членів Товариства вільний доступ до інформації про
діяльність керівних органів, у тому числі про прийняті рішення та про здійснені статутні
завдання.
13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
13.1. Товариство, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства), ведуть
оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються у відповідних
територіальних органах Державної фіскальної служби та вносять до бюджету платежі у
порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
13.2. Перевірка бухгалтерської звітності, обліку з метою визначення їх достовірності,
повноти і відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства здійснюється
Ревізійною комісією Товариства (внутрішній аудит) та відповідними державними органами
згідно їх повноважень.
13.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31
грудня того ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
14. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
14.1. Товариство може вступати в міжнародні та громадські (неурядові) організації,
утворювати спілки об’єднань громадян, здійснювати співробітництво з іноземними
неурядовими та міжнародними урядовими організаціями, укладати відповідні угоди, а
також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать законодавству України та
міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
15.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється:
15.1.1. за рішенням Конференції Товариства, якщо за таке рішення проголосувало
більше 3/4 присутніх Членів Конференції шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом
приєднання до іншої громадської організації такого самого статусу;
15.1.2. за рішенням суду про заборону діяльності Товариства (примусовий розпуск).
15.2. У разі саморозпуску Товариства:
15.2.1. Конференція Товариства, якою було прийнято рішення про саморозпуск
Товариства, створює ліквідаційну комісію для проведення припинення Товариства як
юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна
Товариства після його саморозпуску (ліквідації) відповідно до цього Статуту;
15.2.2. Товариство подає (надсилає) рішення про саморозпуск Товариства до
уповноваженого органу з питань реєстрації;
15.2.3. ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури припинення (ліквідації)
Товариства як юридичної особи відповідно до вимог статей 111, 112 Цивільного кодексу
України;
15.2.4. при саморозпуску (ліквідації) Товариства майно, кошти та інші активи, що
залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються відповідно одній або
кільком неприбутковим організаціям такого самого статусу або зараховуються до доходу
бюджету;
15.2.5. Члени Товариства при процедурі саморозпуску (ліквідації) не мають права на
отримання частки майна Товариства. Доходи, майно (активи) Товариства не підлягають
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розподілу між його Членами і не можуть бути використані для вигоди будь-якого окремого
Члена Товариства;
15.2.6.Товариство вважається припиненим з дня внесення до уповноваженим органом з
питань реєстрації відповідного запису про припинення Товариства до державного реєстру.
15.3. Реорганізація Товариства:
15.3.1. реорганізація Товариства здійснюється шляхом його приєднання до іншої
громадської організації такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі
рішення Конференції Товариства про припинення діяльності з приєднанням до іншої
громадської організації та рішення громадської організації, до якої приєднується
Товариство, про згоду на таке приєднання. Конференція Товариства, що прийняла рішення
про реорганізацію, утворює комісію з реорганізації, яка з моменту набуття повноважень діє
від імені Товариства і забезпечує виконання процедури реорганізації згідно з
законодавством;
15.3.2. про прийняті рішення щодо реорганізації Товариства шляхом приєднання,
Товариство повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації в порядку, визначеному
чинним законодавством України;
15.3.3. при реорганізації майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення
вимог кредиторів, передаються комісією з реорганізації передавальним актом громадській
організації-правонаступнику, до якої приєднується Товариство;
15.3.4. реорганізація Товариства шляхом приєднання є завершеною з дня внесення до
уповноваженого органу з питань реєстрації відповідного запису про припинення
Товариства.
15.4. Примусовий розпуск Товариства:
15.4.1. у випадку порушення Товариством вимог ст.ст. 36, 37 Конституції України, ст. 4
Закону України «Про громадські об’єднання» Товариство може бути заборонено судом за
позовом уповноваженого органу з питань реєстрації;
15.4.2. заборона Товариства має наслідком припинення його діяльності у порядку,
встановленому Законом України «Про громадські об’єднання», та виключення з
відповідного державного реєстру;
15.4.3. у разі прийняття рішення про заборону Товариства, майно, кошти та інші активи
зараховуються до доходу бюджету.
16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ
ТОВАРИСТВА
16.1. Єдиним статутним документом Товариства є його Статут.
16.2. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Конференції
Товариства за наявності більше 3/4 голосів Членів Конференції. Зміни до Статуту
Товариства підлягають обов’язковій реєстрації у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
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