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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація інвалідів "Всеукраїнське товариство гемофілії" (далі Об’єднання) є добровільною, неприбутковою, всеукраїнською громадською організацією,
створеною громадянами України на основі єдності інтересів для спільної реалізації прав і свобод
осіб хворих на гемофілію, хворобу Віллебранда та інші спадкові коагулопатії.
1.2. Об’єднання здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності,
вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу його
членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.
1.3. Об’єднання створене на невизначений термін і статус юридичної особи набуває з
моменту державної реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України.
1.4. Об’єднання має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських
установах, у тому числі валютні, необхідні печатку, штампи, бланки, зразки яких затверджуються
Правлінням Об’єднання.
1.5. Об’єднання може використовувати власну символіку та атрибутику. Зразки символіки
та атрибутики Об’єднання затверджуються Правлінням Об’єднання. Символіка реєструється в
порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.6. Об’єднання в своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України "Про
громадські об'єднання", чинним законодавством України, а також цим Статутом.
1.7. Діяльність Об’єднання поширюється на територію всієї України, має всеукраїнський
статус.
1.8. Об’єднання має таку назву:
1.8.1. Повна назва Об’єднання:
українською мовою - Громадська організація інвалідів "Всеукраїнське товариство гемофілії";
англійською мовою – Public organization «Ukrainian Hemophilia Association»;
Скорочена назва Об’єднання:
українською мовою – «Всеукраїнське товариство гемофілії»;
англійською мовою – «Ukrainian Hemophilia Association»;
1.9. Юридична адреса Об’єднання: 04112 м. Київ, вул. Ризька 1.
2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ
2.1. Метою діяльності Об’єднання є: задоволення та захист прав та законних, медичних,
соціальних, економічних, творчих, вікових, національно - культурних, спортивних, наукових та
інших спільних інтересів осіб хворих на гемофілію, хворобу Віллебранда та інші спадкові
коагулопатії, їхніх представників (родичів, усиновителів, опікунів або піклувальників, фахівців) членів Об’єднання та сприяння вирішенню проблем лікування і профілактики захворювання,
соціальній реабілітації хворих.
2.2 Головними завданнями Об’єднання є :
2.2.1. Сприяння захисту прав і законних інтересів осіб, що страждають на гемофілію,
хворобу Віллебранда, інші спадкові коагулопатії, їх родичів;
2.2.2. Привернення уваги органів державної влади, інших державних та недержавних
структур та громадськості до проблем осіб хворих на гемофілію, хворобу Віллебранда та інші
спадкові коагулопатії, їхніх родин та фахівців, залучених до надання послуг цій групі громадян;
2.2.3. Сприяння розробці та впровадженню інноваційних проектів, спрямованих на
вивчення та застосування сучасних прогресивних методів соціальної адаптації та реабілітації
інвалідів що страждають на гемофілію, хворобу Віллебранда, інші спадкові коагулопатії та їхніх
родин;
2.2.4. Підтримка і участь у реалізації програм і заходів, спрямованих на надання
матеріальної допомоги, медичної і соціальної реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів
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і інших осіб, що у силу фізичних особливостей мають труднощі в реалізації своїх прав і законних
інтересів;
2.2.5. Підтримка та участь у реалізації програм і заходів, спрямованих на зміцнення
престижу і ролі родини в суспільстві і державі, захист материнства, дитинства і батьківства;
2.2.6. Підтримка та сприяння реалізації програм і заходів у сфері профілактики й охорони
здоров’я, фізкультури та спорту.
2.3. Для виконання статутних завдань Об’єднання в установленому законом порядку:
2.3.1. Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові
права, може бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.
2.3.2. Сприяє в проведенні перспективних наукових досліджень, які спрямовані на розробку
та впровадження в практику лікувальних установ України передових технологій, в першу чергу з
використанням сучасних препаратів концентратів факторів згортання крові;
2.3.3. Самостійно планує свою діяльність, у тому числі шляхом реалізації власних програм
або участі в програмах інших організацій;
2.3.4. Залучає організаційну, інформаційну, фінансову та матеріальну допомогу від
вітчизняних та зарубіжних організацій та окремих громадян для виконання статутних завдань;
2.3.5. Сприяє впровадженню в практику лікувальних закладів України новітніх вітчизняних
та закордонних технологій;
2.3.6. Сприяє підвищенню соціально-побутового рівня хворих на гемофілію в Україні;
2.3.7. Сприяє реалізації культурних, освітніх, професіональних та соціальних інтересів
хворих на гемофілію;
2.3.8. Представляє та захищає законні інтереси своїх членів, за їх зверненням, в судах всіх
інстанцій та перед органами державної влади;
2.3.9. Співпрацює з регіональними та міжнародними організаціями хворих на гемофілію та
іншими організаціями захисту прав інвалідів для використання їх досвіду в своїй діяльності;
2.3.10. Співпрацює з державними, комерційними, громадськими та благодійними
організаціями, які можуть сприяти вирішенню статутних завдань Об’єднання;
2.3.11. Сприяє висвітленню засобами масової інформації проблеми профілактики та
лікування гемофілії, медичної та соціальної реабілітації хворих на гемофілію;
2.3.12. Засновує засоби масової інформації;
2.3.13. У порядку, передбаченому законодавством України, для реалізації мети передбаченою
Статутом, створює госпрозрахункових установи, підприємства і організацій із статусом юридичної
особи.
З. ЧЛЕНИ ОБ’ЄДНАННЯ, ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА
3.1. Членство в Об’єднанні є добровільним.
3.2. Членами Об’єднання можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи
без громадянства, які хворі на гемофілію, хворобу Віллебранда, інші коагулопатії, що досягли 14
років, їхні батьки, родичі та законні опікуни, уповноважені представники та інші особи, які
визнають та діють за Статутом Об’єднання, своєю діяльністю та в інший спосіб підтримують
Об’єднання, сприяють виконанню його мети та завдань. Хворі на гемофілію, хворобу Віллебранда,
інші коагулопатії мають складати понад 50% від загальної кількості членів Об’єднання.
3.3. Прийняття у члени Об’єднання проводиться на підставі заяви, поданої керівнику
місцевого осередку. Питання про прийняття особи у члени Об’єднання вирішується більшістю
голосів членів осередку. Керівник місцевого осередку повідомляє Правління Об’єднання про
прийняття нового члена окремим листом. В окремих випадках, рішення про прийняття у члени
Об’єднання може бути розглянуто Правлінням Об’єднання.
3.4. Членство в Об’єднанні може бути припинено добровільно на підставі заяви члена
Об’єднання, поданої керівнику місцевого осередку. Членство в Об’єднанні може бути припинено за
порушення вимог Статуту, дії, що можуть зашкодити діяльності Об’єднання чи суперечать його
цілям і завданням. Питання про припинення членства в Об’єднанні вирішується на засіданні членів
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місцевого осередку з наступним письмовим повідомленням до Правління Об’єднання. Рішення про
виключення члена з Об’єднання вважається легітимним, якщо за нього проголосувало понад 50%
членів місцевого осередку. В окремих випадках, рішення про припинення членства в Об’єднанні
може бути розглянуто Правлінням Об’єднання.
3.5. Рішення місцевого осередку може бути оскаржене у письмовій заяві до Правління
Об’єднання. Рішення місцевого осередку залишається правомірним, якщо за нього проголосувало
понад 2/3 членів Правління Об’єднання.
4. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОБ’ЄДНАННЯ
4.1. Члени Об’єднання мають право:
4.1.1. Брати участь в управлінні справами Об’єднання способами, передбаченими цим
Статутом;
4.1.2. Брати участь в реалізації мети та завдань Об’єднання;
4.1.3. 3вертатися до Об’єднання із запитом про сприяння у захисті своїх прав;
4.1.4. Отримувати інформацію про діяльність Об’єднання, знайомитися з поточним станом
виконання програм та цілей Об’єднання;
4.1.5. Вносити пропозиції з питань діяльності Об’єднання і вимагати їх розгляду керівними
органами Об’єднання;
4.1.6. Пропонувати пріоритетні та перспективні напрямки діяльності Об’єднання;
4.1.7. Вийти з членів Об’єднання.
4.2. Члени Об’єднання зобов'язані:
4.2.1. Брати безпосередню участь у діяльності Об’єднання;
4.2.2. Виконувати доручення керівних органів Об’єднання;
4.2.3. Дотримуватися вимог Статуту Об’єднання та рішень Конференції, прийнятих в межах
їх компетенції;
4.2.4. Сприяти діяльності Об’єднання, утримуватися від дій, що можуть зашкодити
діяльності Об’єднання чи суперечать її цілям і завданням.
5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОБ’ЄДНАННЯ
5.1. Для здійснення своїх функцій Об’єднання створює організаційну структуру, яка
складається із:
5.1.1. Конференції делегатів місцевих осередків;
5.1.2. Правління Об’єднання;
5.1.3. Голова правління Об’єднання;
5.1.4. Виконавчий секретар правління;
5.1.5. Ревізійна комісія;
5.1.6. Місцеві осередки.
6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОБ’ЄДНАННЯ
6.1. Вищий орган управління
6.1.1. Вищим органом управління Об’єднання є Конференція делегатів місцевих осередків
(далі - Конференція).
6.1.2. Від кожного місцевого осередку висувається один делегат на Конференцію,
повноваження якого підтверджено протоколом загальних зборів місцевого осередку.
6.1.3. В особливих випадках Конференція окремим рішенням може надати члену Об’єднання
статус делегата без права голосу.
6.1.4. Чергова Конференція скликається не рідше одного разу на п’ять років. Позачергова
Конференція може бути скликана Правлінням за власною ініціативою, або на письмову вимогу
Ревізійної комісії чи письмову вимогу не менш як 1/2 місцевих осередків.
6.1.5. Дата скликання чергової чи позачергової Конференції оголошується не пізніше, ніж за
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1 місяць, проект порядку денного розсилається до місцевих осередків, членам Правління, Голові і
членам Ревізійної комісії не пізніше ніж за 10 днів до проведення Конференції.
6.1.6. Порядок денний Конференції визначає Правління Об’єднання або ініціатор її
скликання. Про доповнення до порядку денного чергової чи позачергової Конференції вправі
прийняти рішення сама Конференція з ініціативи хоча б одного із членів Об’єднання, або Голови
Правління чи Голови Ревізійної комісії, за умови, якщо за доповнення до порядку денного
проголосувала більшість від кількості делегатів місцевих осередків, що присутні на зборах.
Головуючий на конференції першим питанням зобов'язаний поставити на голосування
питання про доповнення до порядку денного Конференції, якщо така письмова вимога надійшла в
період між оголошенням про скликання та самим початком роботи Конференції.
6.1.7. Конференція вправі розглядати питання, внесені до порядку денного і приймати по
них рішення за умови участі в таких зборах не менше як двох третин делегатів місцевих осередків.
Голосування може бути відкритим або таємним. Під час голосування на Конференції кожен делегат
місцевого осередку має один голос.
6.1.8. Рішення Конференції, за винятком рішень про реорганізації чи припинення діяльності
Об’єднання, внесення змін і доповнень до Статуту, приймаються простою більшістю голосів
присутніх делегатів місцевих осередків.
6.1.9. Рішення про реорганізацію чи припинення діяльності Об’єднання та внесення змін і
доповнень до Статуту приймаються не менш як двома третинами голосів делегатів місцевих
осередків, що присутні на Конференції.
6.1.10. До виключної компетенції Конференції відносяться:
•
затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень;
•
затвердження положень про Правління Об’єднання та Ревізійну комісію;
•
визначення основних напрямів діяльності Об’єднання;
•
затвердження програм діяльності Об’єднання;
•
заслуховування звітів Правління Об’єднання та Ревізійної комісії Об’єднання;
•
прийняття рішення про створення Об’єднанням самостійно чи спільно з іншими
юридичними та/або фізичними особами суб'єктів підприємницької діяльності чи інших
юридичних осіб, про вступ Об’єднання до складу існуючих суб'єктів підприємницької діяльності,
визначення розмірів та форм внесків Об’єднання до статутних фондів таких суб'єктів
підприємницької діяльності, затвердження статутів одноособово створюваних Об’єднанням
суб'єктів підприємницької діяльності та погодження проектів установчих документів суб'єктів
підприємницької діяльності, створюваних за участю Об’єднання;
•
обрання та переобрання членів Правління Об’єднання, Голови Правління Об’єднання,
Голови та членів Ревізійної комісії;
•
прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Об’єднання.
Конференція вправі приймати рішення також з інших питань, що стосуються діяльності
Об’єднання, за виключенням питань, що віднесені до контрольних функції Ревізійної комісії
Об’єднання.
6.1.11. Рішення Конференції оформляються протоколами (виписками з протоколів). Протокол
Конференції повинен бути оформлений не пізніше п'яти робочих днів з дати закінчення роботи
Конференції.
6.2. Виконавчий орган Об’єднання:
6.2.1. Постійно діючим виконавчим органом Об’єднання є Правління у складі семи осіб, що
обирається один раз на п’ять років під час проведення Конференції з числа делегатів місцевих
осередків, які є членами Об’єднання. Правління складається із Голови Правління, Виконавчого
секретаря Правління та членів Правління, і діє у період між Конференціями.
6.2.2. Правління діє від імені Об’єднання в межах компетенції передбаченої Статутом, на
підставі Положення, що затверджується Конференцією та підзвітне Конференції.
6.2.3. Голова та члени Правління вважаються делегатами від місцевих осередків і мають
право голосу.
6.2.4. Голова та члени Ревізійної комісії не можуть обиратися членами Правління.
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6.2.5. Правління:
●
визначає дату, місце та час проведення Конференції, складає проект порядку денного
Конференції;
●
організовує позачергове скликання Конференції;
●
у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Об’єднання приймає
рішення, затверджує інструкції, інші внутрішні нормативні акти, які є обов'язковими для усіх
членів Об’єднання, структурних підрозділів та посадових осіб Об’єднання;
●
спрямовує діяльність Об’єднання на вирішення задач, визначених Статутом;
●
затверджує бюджет Об’єднання та звіт про його виконання, затверджує плани
соціально-економічного розвитку Об’єднання, порядок їх виконання, визначає способи реалізації
рішень Конференції, вивчає пропозиції працівників штатного апарату Об’єднання;
●
затверджує звіти про виконання планів роботи за визначеними Конференцією напрямами;
●
приймає рішення про створення та ліквідацію місцевих осередків Об’єднання та
затверджує положення про них;
●
прийняття у члени Об’єднання та виключення з членів Об’єднання;
●
приймає рішення про обрання керівників та про припинення повноважень керівників
місцевих осередків;
●
вивчає стан справ щодо забезпечення медичними препаратами хворих на гемофілію в
регіонах, визначає заходи по сприянню вдосконалення допомоги хворим на гемофілію в регіонах;
●
здійснює видавницьку діяльність;
●
затверджує єдині зразки членських квитків, печатки, штампу, бланків Об’єднання.
6.2.6. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів його членів, присутніх
на засіданні. Кожний член Правління має один голос і голосує особисто. У разі рівної кількості
голосів голос Голови Правління є вирішальним. Члени Правління, які не згодні з рішенням
Правління, можуть висловити окрему думку, яка додається до протоколу.
Рішення Правління може бути прийняте також і методом опитування членів Правління (без
проведення засідання) шляхом погодження у письмовій формі питань, включених до порядку
денного. Рішення Правління прийняте у такий спосіб є чинним, якщо воно погоджено не менше ніж
двома третинами його членів і ніхто з них не заперечував проти прийняття рішення у такий спосіб.
6.3. Голова правління:
● здійснює керівництво Правлінням Об’єднанням та організує виконання рішень Правління;
● без довіреності діє від імені Об’єднання, представляє інтереси Об’єднання в усіх установах
та організаціях як в Україні, так і за її межами;
● розпоряджається майном та коштами Об’єднання у відповідності до Статуту;
● подає Конференції Об’єднання пропозиції щодо персонального складу правління
Об’єднання, а також щодо обрання та переобрання членів правління Об’єднання;
● розподіляє обов’язки між членами правління Об’єднання, визначає їх функціональні
повноваження і має право в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом, делегувати окремі
повноваження членам правління Об’єднання;
● видає довіреності від імені Об’єднання підписує договори (угоди, контракти), має право
встановлювати інший порядок підписання договорів (угод, контрактів) та інших зобов’язань і
документів від імені Об’єднання;
● підписує позовні заяви від імені Об’єднання;
● призначає на посаду та звільняє з посади працівників Об’єднання, встановлює посадові
оклади, надбавки, застосовує заходи матеріального заохочення працівників, у разі потреби притягує
їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
● підтримує та розвиває культурні гуманітарні, спортивні і інші зв'язки з відповідними
вітчизняними та зарубіжними організаціями;
● відкриває рахунки в установах банків;
● видає накази та розпорядження в межах повноважень, визначених Статутом Об’єднання, цим
Положенням та законодавством;
● головує на засіданнях правління Об’єднання;
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підписує рішення правління Об’єднання у тому числі Положення про місцеві осередки;
підписує затверджені Конференцією Статут Об’єднання, положення про Правління
Об’єднання та положення про Ревізійну комісію Об’єднання;
● здійснює інші повноваження від імені Об’єднання;
● Голова Правління виконує також інші функції за дорученням Конференції та Правління
Об’єднання.
●
●

6.4. Виконавчий секретар правління:
● з метою оптимального виконання Правлінням Об’єднання своїх функцій, Правління із свого
складу обирає Виконавчого секретаря Правління;
● Виконавчий секретар Правління заміщає Голову Правління Об’єднання при його відсутності,
відповідає за забезпечення членів Об’єднання інформацією щодо лікування хворих на гемофілію, є
секретарем засідань Правління та Конференцій, надає за зверненням членів Об’єднання засвідчені у
встановленому законом порядку витяги з книги протоколів.
6.5. Контролюючий орган Об’єднання:
6.5.1. Контролюючим органом Об’єднання є Ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається
Конференцією в складі голови та не менше, ніж трьох членів Ревізійної комісії терміном на п’ять
років.
6.5.2. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансовою діяльністю Об’єднання та місцевих
осередків, а також за фінансовою діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, що створені
Об’єднанням одноособово (надалі в цьому розділі - об'єкти контролю).
Ревізійна комісія Об’єднання контролює:
•
дотримання об'єктами контролю їх повноважень при прийнятті рішень, укладенні та
виконанні договорів, виконанні затверджених Конференцією програм;
•
витрачання коштів та майна Об’єднання, відповідності їх використання
затвердженому бюджету та програмами Об’єднання;
•
ефективність використання майна Об’єднання як самим Об’єднанням, так і її
осередками чи заснованими одноособово Об’єднанням суб'єктами підприємницької діяльності;
•
підготовку та доведення до відома Конференції результатів перевірок, проведених в
об'єктах контролю;
•
складання та подання на розгляд та затвердження Конференції висновку з детальним
аналізом та коментарем річних звітів та балансів Об’єднання.
6.5.3. Для виконання повноважень, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, кожен з її
членів має право безперешкодного доступу до всіх приміщень, що використовуються об'єктами
контролю.
6.5.4. Ревізійна комісія скликається Головою Ревізійної комісії в порядку визначеному
Положенням про Ревізійну комісію.
6.5.5. Ревізійна комісія повноважна вирішувати питання, віднесені до її компетенції, за умови
присутності на її засіданні більшості членів Ревізійної комісії.
6.5.6. Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів і оформляються
протоколами, підписаними більшістю членів ревізійної комісії.
6.6. Місцеві осередки:
6.6.1. Місцеві осередки є відокремленими структурними підрозділами Об’єднання, що
здійснюють свою діяльність у відповідності до Статуту Об’єднання на підставі Положень про них.
Положеннями визначається їх компетенція, функції та інші питання діяльності. Положення
затверджуються в порядку визначеному Статутом. Реєстрація місцевих осередків Об’єднання
здійснюється шляхом подання відповідної інформації до уповноваженого органу з питань реєстрації
за місцезнаходженням Об’єднання.
6.6.2. Місцеві осередки Об’єднання не є юридичними особами.
6.6.3. Місцеві осередки Об’єднання очолюють керівники, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Правлінням Об’єднання.
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Рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Об'єднання можуть бути оскаржені в порядку
передбаченому чинним законодавством України.
7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА
ІНШОГО МАЙНА ОБ' ЄДНАННЯ
7.1. Об’єднання може мати у власності будинки, споруди, устаткування, обладнання,
інвентар, майно, кошти, акції, інші цінні папери, необхідні для забезпечення діяльності,
передбаченої Статутом
7.2. Кошти Об’єднання формуються з:
●
добровільних внесків і пожертвувань, в тому числі і таких, що мають цільовий
характер (благодійні внески та гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та
натуральній формі (в т.ч. і від нерезидентів);
●
коштів та іншого майна, переданих Об’єднанню засновниками або державою;
●
надходження від господарської та іншої комерційної діяльності створених
Об’єднанням госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств,
заснованих у порядку, передбаченому законодавством України;
●
добровільних пожертв, дарунків, заповітів та інших внесків вітчизняних та іноземних
підприємств, установ та організацій і громадян;
●
інші не заборонені законом надходження, які не ведуть до втрати ознак
неприбутковості.
7.3. Майно та кошти Об’єднання не можуть бути предметом застави.
7.4. Об’єднання має право здійснювати будь-які угоди стосовно майна та коштів, що
перебуває у власності Об’єднання, що не суперечать законодавству України та статутним цілям.
7.5. Порядок використання майна та коштів Об’єднання визначають її керівні органи
відповідно до повноважень, наданих їм цим Статутом.
7.6. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть розподілятися серед засновників
(учасників), членів Об’єднання, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
7.7. Доходи (прибутки) організації використовуються виключно для фінансування видатків на
утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених
установчими документами.
8. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ' ЄДНАННЯ
8.1. Об’єднання у міжнародній діяльності керується міжнародними договорами та угодами,
ратифікованими Верховною Радою України та чинним законодавством України.
8.2. Об’єднання має право вступати до міжнародних організацій, створювати міжнародні
спілки, інші організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні
угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов'язанням
України та нормам міжнародного права.
9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться Конференцією за поданням Правління
Об’єднання або ініціативою місцевих осередків.
9.2. Зміни до Статуту Об’єднання підлягають обов'язковій державній реєстрації.
10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОБ' ЄДНАННЯ
10.1. Припинення діяльності Об’єднання відбувається шляхом його реорганізації чи
ліквідації.
10.2. Реорганізація Об’єднання відбувається за рішенням Конференції.
10.3. Ліквідація Об’єднання здійснюється за рішенням Конференції або рішенням суду.

9

10.4. Рішення про припинення діяльності Об’єднання приймаються 2/3 голосів делегатів
Конференції.
10.5. Ліквідація Об’єднання здійснюється Ліквідаційною комісією, створеною Конференцією
або судом.
10.6. Кошти та інше майно Об’єднання в разі його ліквідації не можуть перерозподілятися
між її членами і після задоволення претензій кредиторів повинні бути передані іншій неприбутковій
організації відповідного виду або зараховані до доходу держави.
10.7. У випадку реорганізації Об’єднання її права та обов'язки переходять до її
правонаступника.

