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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Громадська спілка «Асоціація кіннозаводчиків України» (надалі – 
Спілка) – це об’єднання кіннозаводчиків, власників коней та спеціалістів 
(професіоналів) галузі конярства на основі спільності інтересів своїх членів 
для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом. 

1.2. Спілка створена за рішенням Загальних зборів членів Спілки у 
відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські 
об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього. 

1.3. Спілка є добровільним громадським об’єднанням, засновниками 
якого є юридичні особи приватного права, створеним на основі єдності 
інтересів для спільної реалізації мети діяльності Спілки, визначеної цим 
статутом. 

1.4. Спілка створена та діє на основі добровільності, рівноправності його 
членів, самоврядування, законності та гласності. Спілка вільна у виборі 
напрямків своєї діяльності. 

1.5. Спілка створена на невизначений термін. 
1.6. Повне найменування Спілки:  
українською мовою – Громадська спілка «Асоціація кіннозаводчиків 

України»; 
російською мовою – Общественный союз «Ассоциация коннозаводчиков 

Украины»; 
англійською мовою – Public association «Ukrainian Horse Breeders 

Association».  
Скорочене найменування:  
українською мовою – ГС «АКУ»; 
російською мовою – ОС «АКУ»; 
англійською мовою – РА «UHBA». 
1.7. Діяльність Спілки має суспільний характер, що не суперечить її 

взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими 
громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами. 

1.8. Спілка набуває статусу юридичної особи з моменту держаної 
реєстрації. 

1.9. Спілка має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, 
емблему, прапор (хоругву), що зареєстровані у встановленому законом 
порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші 
ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством. 

1.10. Спілка не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени 
не відповідають за зобов'язаннями Спілки, за винятком випадків, коли вони 
беруть на себе такі зобов'язання. 

1.11. Спілка здійснює свою діяльність на всій території України. Спілка 
співпрацює з органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, громадськими та іншими організаціями як в Україні, так і за 
її межами.  

1.12. Організаційно-правова форма: громадська спілка. 



3 
 

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

2.1. Основна мета Спілки – це задоволення та захист прав, спільних 
законних інтересів кіннозаводчиків, власників коней та спеціалістів 
(професіоналів) галузі конярства, координація зусиль організацій, установ та 
громадян, заціплених у розвитку кіннозаводства та кінного спорту України. 

2.3. Основні напрями діяльності Спілки: 
2.3.1 Сприяння розвитку галузі конярства, а саме: 

- сприяння розширенню ринку коней на території України та за її 
межами, збільшення експортного потенціалу галузі конярство;  

- підвищення економічної ефективності галузі конярства; 
- ведення централізованого племінного обліку коней, розробка та 

видання ідентифікаційних документів (паспортів) на коней, власників 
яких є члени Спілки; 

- створення та ведення Реєстрів (Студбуків) племінних та спортивних 
коней України; 

- вирішення питань, що стосуються кіннозаводства та кінного спорту в 
Україні, на засадах демократичного управління; 

- впровадження (поширення) єдиної політики розвитку конярства; 
- проведення курсів, семінарів і конференцій та інших науково-

методичних та практичних заходів з питань розвитку кіннозаводства та 
кінного спорту; 

- забезпечення отримання та розведення коней, які за своїми якостями 
відповідають європейським вимогам; 

- визначення шляхів розв'язання різноманітних проблем розвитку 
конярства; 

- сприяння поширенню інформації про конярство в Україні та обміну 
досвідом в цій сфері, зокрема, шляхом видання інформаційних 
бюлетенів для розповсюдження серед членів Спілки, мережі Інтернет 
тощо; 

- запровадження прогресивної сучасної системи селекційно-племінної 
роботи на базі господарств-членів Спілки; 

- впровадження нових методів оцінки коней;  
- сприяння створенню нових селекційних досягнень та подання заявки 

для апробації та  реєстрації їх у Міністерстві аграрної політики та 
продовольства України; 

- сприяння інтеграції українського конярства в Міжнародну систему 
обліку, селекції та оцінки коней; 

- сприяння розвитку кіннозаводства та кінного спорту як одного з видів 
активного відпочинку громадян. 

2.3.2. Співпраця з іншими організаціями та захист інтересів членів 
Спілки, а саме: 

- співпраця з різними державними та недержавними установами, які 
мають відношення або зацікавлені в розвитку конярства як в Україні, 
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так і за її межами; 
- організація зворотного зв'язку між власниками коней та регуляторними 

органами для оцінки ступеня ефективності державної регуляторної 
діяльності; 

- забезпечення гідного представництва України на міжнародному  рівні; 
- розвиток системи пропаганди та популяризації кінного спорту; 
- підтримання контактів та співробітництво з іншими організаціями з 

конярства та кінного спорту; 
- розроблення та забезпечення реалізації довгострокових програм 

розвитку кіннозаводства та кінного спорту; 
- захист інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної 

влади, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма 
третіми особами; 

- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 
регуляторних актів; 

- участь у розробці нормативно-правових та регуляторних актів з 
конярства та тваринництва; 

- подання до регуляторних органів пропозиції щодо необхідності 
перегляду підготовки проектів регуляторних актів;  

- подання зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів 
регуляторних актів, участь у відкритих обговореннях питань, 
пов'язаних з регуляторною діяльністю;  

- підготовка експертних висновків та аналізу регуляторного впливу 
проектів регуляторних актів;  

- відстеження результативності регуляторних актів; 
- участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності»;  

- участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що 
утворюються органами державної влади, органами влади Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення 
консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки 
рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;  

- створення та реалізація різноманітних проектів, запровадження 
програми. 

2.3.3. Інша діяльність:  
- розповсюдження інформації про діяльність Спілки; 
- сприяння ефективній діяльності членів Спілки з виконання статутних 

завдань; 
- проведення та надання допомоги в організації змагань, виводок, 

аукціонів та інших заходів; 
- сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії 

та взаєморозуміння між членами Спілки;  
- забезпечення дотримання Статуту та інших регламентних документів 
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всіма членами Спілки; 
- надання правової, соціальної, організаційної, інформаційної, 

консультативної, фінансової та методичної допомоги членам Спілки; 
- здійснення видавничої діяльності; 
- організовування та проведення змагань, турнірів, інших форм 

спортивних заходів, лекторій, круглих столів, семінарів, конференцій, 
виставок, консультацій із залученням представників громадськості, 
органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з 
різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;  

- вступ у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній 
основі та сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з 
іноземними партнерами;  

- обмін інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями 
зарубіжних країн; 

- звертання до державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової 
інформації для досягнення мети та завдань Спілки;  

- здійснення інших прав, не заборонені законом. 
 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ 
 

3.1. Діяльність Спілки базується на принципах: 
- поваги до особистої думки та гідності кожного члена Спілки; 
- колективності у роботі Спілки та її органів в поєднанні з особистою 

відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та 
доручень; 

- виборності всіх керівних органів Спілки; 
- періодичної звітності виборних органів перед членами Спілки; 
- відкритості, гласності, прозорості; 
- свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і 

підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням; 
- обов'язковості виконання рішень Загальних Зборів Спілки. 

3.2.Діяльність Спілки здійснюється на основі Плану (Програми) роботи 
Спілки, який затверджується Зборами Спілки терміном на три роки. 
Інформація про хід виконання Плану (Програми) роботи та результати 
діяльності Спілки за необхідності висвітлюється в засобах масової 
інформації. 
 

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА,  
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ 

 
4.1. Членами Спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у 

тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи та фізичні 
особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, які виконують 
вимоги Статуту Спілки та беруть участь у її діяльності. 
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4.2. Рішення про прийом у члени Спілки приймає Правління Спілки, 
протягом місяця з дня подання письмової заяви на ім'я голови Спілки про 
бажання стати членом Спілки.  

4.3. Облік членів Спілки здійснюється Правлінням Спілки.   
4.4. Члени Спілки мають право: 

- обирати і бути обраними до складу статутних органів Спілки; 
- брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях 

статутних органів, до складу яких вони обрані; 
- вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати 

свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення; 
- на участь у зборах, засіданнях статутних органів; 
- одержувати інформацію з питань діяльності Спілки; 
- вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що 

обговорюються в Спілці до прийняття рішень з цих питань; 
- висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, 

які пропонуються для обрання до статутних органів Спілки; 
- брати участь в усіх заходах, що проводяться Спілкою; 
- на отримання від Спілки допомоги, якої він потребує; 
- вільно виходити зі Спілки за власною письмовою заявою.  

4.5. Члени Спілки зобов'язані: 
- дотримуватись положень  Статуту Спілки; 
- виконувати рішення керівних органів Спілки; 
- брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, 

проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Спілки, всебічно 
сприяти зміцненню їх авторитету; 

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та 
строки, що встановлюються Правлінням Спілки; 

- брати участь у заходах, що проводяться Спілкою. 
4.6. Членство в Спілці несумісне з діями, спрямованими на підрив 

авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, 
порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової 
чи релігійної ворожнечі.  

4.7. За дії, несумісні з перебуванням у Спілці: грубі порушення вимог 
Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, 
негідну поведінку, що компрометує звання члена Спілки, до члена Спілки 
застосовуються стягнення: попередження та виключення з Спілки Рішення 
про стягнення приймається Радою Спілки простою більшістю голосів 
присутніх з інформуванням про це голови Ради Спілки.  

4.8. Член Спілки може бути виключений крім підстав вказаних у пункті 
4.7: 

- за власним бажанням шляхом подання заяви до Ради Спілки, яка 
приймає рішення про виключення з членів протягом місяця з дати подання 
заяви; 

- припинення діяльності юридичної особи – члена Спілки; 
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- смерті члена Спілки. 
 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СПІЛКИ 
 
5.1. Органами управління Спілки є: Загальні Збори членів (далі за 

текстом - Загальні Збори), Правління, Президент Спілки та Наглядова Рада.  
5.2. Загальні Збори є вищим органом Спілки, який вправі приймати 

рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення 
інших органів Спілки.  

5.3. У Загальних Зборах беруть участь її учасники (члени). Кожен 
учасник (член) Спілки має один голос. Збори вважаються правомочними, 
якщо на них присутні не менш половини членів (учасників) Спілки.  

5.4. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю, а 
рішення щодо реорганізації чи ліквідації Спілки, звільнення від обов'язків 
членів Правління приймаються більшістю, не меншою від 2/3 присутніх 
членів Спілки. 

5.5. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні 
Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Президентом 
Спілки, а також учасниками (членами) Спілки. 

5.6. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані при наявності 
обставин, що зачіпають суттєві інтереси Спілки Правлінням чи Президентом 
Спілки, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та 
законодавством України. 

5.7. Не менш як одна десята частина учасників (членів) Спілки мають 
право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних 
Зборів. Якщо вимога учасників (членів) Спілки про скликання Загальних 
Зборів не виконана, ці учасники (члени) мають право самі скликати Загальні 
Збори. 

5.8. До виключної компетенції Загальних Зборів належать: 
5.8.1. Затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Спілки. 
5.8.2. Затвердження програм та основних напрямків діяльності Спілки. 
5.8.3. Заслуховування звітів статутних органів Спілки. 
5.8.4. Ухвалення рішення щодо припинення діяльності Спілки. 
5.8.5. Розпорядження коштами та майном Спілки. 
5.8.6. Призначення ліквідаційної комісії та її голови. 
5.8.7. Обрання Правління строком на три роки. 
5.8.8. Обрання Президента Спілки строком на три роки. 
5.8.9. Розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів 

і посадових осіб Спілки та у місячний термін надає відповідь за наслідками 
розгляду скарги. 

5.8.10. Вживають заходів відновлення порушених прав членів Спілки з 
боку посадових осіб Спілки. 

5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті 
Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх 
документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів 
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управління та учасників (членів) Спілки.  
5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа учасників 

(членів), обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів 
протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем 
Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.  

5.11. Правління Організації є керівним органом Спілки на період між 
Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною, 
організаційною діяльністю.  

5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх 
рішень. Правління діє від імені Спілки в межах, передбачених даним 
Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.  

5.13. Головою Правління є Президент Спілки.  
5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції 

кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є 
підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за 
діяльність Спілки та належне виконання своїх посадових обов’язків.  

5.15. Зміни складу Правління та обрання Президента Спілки 
проводиться на Загальних зборах не пізніше останнього місяця останнього 
року перебування у складі Правління або на посаді Президента Спілки (при 
чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на загальних 
зборах). Обрання нового складу ради можливий також на позачергових 
Загальних Зборах за умови, якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів 
Спілки. 

5.16. До компетенції Правління відноситься:  
5.16.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.  
5.16.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, 

підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх 
питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з 
цих питань до Зборів.  

5.16.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо 
визначення основних напрямків діяльності Спілки, затвердження планів і 
звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Спілки.  

5.16.4. Затвердження поточних планів діяльності Спілки та заходів, 
необхідних для їх виконання. 

5.16.5. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за 
рішенням Загальних зборів. 

5.16.6. Затвердження штатного розпису Спілки, преміювання 
працівників Спілки.  

5.16.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної 
компетенції Загальних Зборів.  

5.17. Головує на засіданнях Правління Президент Спілки.  
5.18. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються 

колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і 
позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Президентом Спілки. 
Про час, місце та порядок денний зборів члени Правління повідомляються 
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заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів 
Правління. 

5.19. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про 
прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.  

5.20. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього про- 
голосувало більшість із складу Правління.  

5.21. Президент Спілки здійснює оперативне управління справами, 
майном та коштами Спілки в межах, встановлених даним Статутом, 
Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і 
повноважень забезпечує виконання їх рішень.  

5.22. Президент Спілки призначається та звільняється Загальними 
Зборами спілки є підзвітним Загальним Зборам та Правлінню і вправі 
вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Спілки пропозиції з будь-
якого аспекту діяльності Спілки.  

5.23. Президент Спілки:  
5.23.1. Діє від імені Спілки без довіреності та представляє Спілку у її 

стосунках з іншими особами. 
5.23.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та 

документи Спілки. 
5.23.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгал-

терського обліку  та  звітності Спілки. 
5.23.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення 

від неї та звільнення працівників Спілки, застосовує до них заходи 
заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Спілки. 

5.23.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та 
преміювання працівників Спілки в межах кошторису витрат на утримання 
адміністративного персоналу. 

5.23.6. Виступає розпорядником коштів та майна Спілки, укладає та 
підписує від імені Спілки господарські та інші договори, контракти, видає 
довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Спілки. 

5.23.7. Організовує підготовку засідання Правління. 
5.23.8. Вирішує інші питання діяльності Спілки відповідно до мети та 

основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми 
документами Спілки та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші 
рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до 
компетенції інших органів управління Спілки, Правління та Загальних 
Зборів. 

5.23.9. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними 
Зборами на чергових Загальних Зборах. 

5.24. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Спілки можуть бути 
оскаржені учасником (членом) Спілки. Скарги на рішення, дії, бездіяльність 
Президента Спілки або Виконавчого директора можуть бути подані до 
Правління Спілки або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди 
із рішенням Правління щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність 
Правління учасник (член) може їх оскаржити до Загальних Зборів. 
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5.25. У випадку, коли Президент Спілки тимчасово не може виконувати 
свої обов'язки, його обов’язки виконує один з членів Правління (заступник), 
за рішенням Президента Спілки.  

5.26. Контролюючим органом Спілки є Наглядова Рада на чолі з 
Головою Ради. 

5.27. Наглядова Рада має консультативні та контролюючі повноваження 
з питань фінансової діяльності та цільового використання активів Спілки. 

5.28. Наглядова Рада:  
- контролює дотримання вимог законності та положень Статуту при 

використанні матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Спілки;  
- стежить за дотриманням Статуту Спілки, виконанням органами та 

посадовими особами Спілки рішень Загальних Зборів; 
- розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і 

посадових осіб Спілки та у місячний термін надає відповідь за наслідками 
розгляду скарги; 

- вживає заходів щодо відновлення порушених прав членів Спілки з 
боку посадових осіб Спілки; 

- проводить перевірки фінансової та іншої діяльності Спілки та 
доповідає про результати їх проведення Загальним Зборам. 

5.29. Наглядова рада обирається Загальними зборами на п’ять  років у 
складі не менше трьох членів, які обирають голову та секретаря. Члени інших 
керівних органів і працівники Спілки не можуть бути членами Наглядової 
Ради. 

5.30. Наглядова Рада скликається її головою принаймні один раз на рік, 
а також протягом 10 діб на письмовий запит Правління або 5% членів 
Спілки. 

5.31. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів 
Наглядової ради. 

5.32. Наглядова Рада Спілки має право вимагати від посадових осіб Спілки 
подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів. 
 

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 
КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА 

 
6.1. Спілка є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх 

програмних та статутних цілей і завдань Спілки має право на власне рухоме 
й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не 
забороняється чинним законодавством України. 

6.2. Спілка може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно. 
6.3. Грошові кошти й майно Спілки формуються за рахунок: 
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді 

безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 
- членських внесків; 
- пасивних доходів; 
- коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з 
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урахуванням положень п.п. 133.4.1. пункту 133.4. статті 133 Податкового 
кодексу України; 

- 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. 

6.4. Управління майном і коштами Спілки в межах затвердженого 
бюджету та кошторису витрат Спілки здійснюють Загальні збори.   

6.5. Спілка не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів. 
6.6. Спілка, створені нею установи та організації зобов'язані вести 

оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись 
в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в 
порядку й розмірах, передбачених законодавством. 

6.7. Майно та кошти Спілки використовуються виключно для виконання 
статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Спілки. 

6.8. Доходи або майно Спілки, не підлягають розподілу між їх 
засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для 
вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена Спілки, її 
посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). 
 

7. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СПІЛКИ 

 
7.1. Спілка може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за 

рішенням Правління Спілки. 
7.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Спілки. 

Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Спілки. 
7.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження: 

- реалізують статутні мету та завдання Спілки у певному населеному 
пункті в межах наданих рішенням Правління; 

- проводять роботу по залученню нових членів засобами не 
забороненими чинним законодавством України; 

- представляють Спілку на території певної адміністративно-
територіальної одиниці.  

7.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на: 
- використовувати назву та символіку Спілки для реалізації завдань 

Спілки; 
- отримувати допомогу у реалізації завдань Спілки від керівних 

органів та посадових осіб Спілки; 
- бути присутнім на Загальних Зборах Спілки, засіданні Правління; 
- звертатись з клопотаннями до керівних органів Спілки; 
- захист своїх законних прав та інтересів; 
- отримувати всебічне сприяння від керівних органів Спілки. 

7.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний: 
- дотримуватись вимог Статуту Спілки; 
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- активно впроваджувати рішення керівних органів Спілки 
(прийнятих в межах Статуту Спілки та чинного законодавства); 

- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів 
Спілки. 

7.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом 
його закриття за рішенням Правління або Загальних зборів Спілки, а також у 
судовому порядку. 

7.7. Майно  та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом 
передається безпосередньо до відання  Правління до прийняття рішення 
щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами відповідно до пункту 
6.7 Статуту. 

  
8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 
8.1. Спілка у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на 

здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим 
Статутом, чинним законодавством України. 

8.2. Міжнародна діяльність здійснюється шляхом участі у міжнародних 
проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не 
суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.  

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Спілка користується повним 
обсягом прав і обов’язків юридичної особи.  Спілка:  

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів 
турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників 
для участі у відповідних заходах за межами України;  

- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності 
з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;  

- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів 
та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.  

8.4. Спілка має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, 
покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на 
перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження 
закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як 
представників організації для участі в освітніх та спортивних заходах, участі у 
конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства. 
 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ 
 

9.1. Діяльність Спілки припиняється шляхом його реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску). 

9.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), 
використання його майна і коштів приймаються Загальними Зборами Спілки, 
якщо за них проголосували не менше 2/3 діючих членів Спілки. 

9.3. Реорганізація Спілки здійснюється шляхом його приєднання до іншого 
громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на 
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підставі рішення Загальних зборів Спілки.  
9.4. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Спілки може бути 

прийняте судом у встановленому законом порядку 
9.5. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Спілки, Загальні 

Збори Спілки створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний 
склад та порядок її обрання визначаються Загальними Зборами Спілки. 

9.6. У разі ліквідації Спілки його активи повинні бути передані одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до 
доходу бюджету. 

9.7. Ліквідація вважається завершеною, Спілка такою, що припинила 
свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного 
державного реєстру. 

9.8. За рішенням Спілки, прийнятим Загальними зборами, Спілка може 
реорганізуватись шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання 
такого самого статусу рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим 
органом управління громадського об'єднання, шляхом саморозпуску або 
реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого 
самого статусу. 

9.9. Припинення внутрішньо організаційної діяльності Спілки, у тому 
числі передання до відповідних архівних установ документації громадського 
об'єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису до 
відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності 
Спілки. Протягом встановленого часу управління поточними справами 
Спілки, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Правління та 
Президент Спілки. Після завершення зазначених дій діяльність Правління та 
Президента Спілки припиняється (за винятком покладених на нього 
повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації). 

 
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

 
10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням 

Загальних Зборів. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають 
обов’язковій реєстрації.  

10.2. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом 
та чинним законодавством України. 

 


