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I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ
"УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОЦІНЮВАЧІВ" (надалі Товариство) є добровільною
всеукраїнською громадською організацією, яка діє на основі самоврядування, законності та
гласності, рівноправності її членів.
Товариство утворене та зареєстроване в порядку, визначеному Законом України «Про
громадські об’єднання». Товариство не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.
1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним
законодавством та цим Статутом.
1.3. Найменування Товариства:
українською мовою:
Повне: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
"УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОЦІНЮВАЧІВ".
Скорочене: ГО "ВО "УТО".
російською мовою:
Повне: ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
ОЦЕНЩИКОВ".
Скорочене: ВО "УОО".
англійською мовою:
Повне: UKRAINIAN SOCIETY OF APPRAISERS.
Скорочене: USOA.
1.4. Товариство є самостійною юридичною особою з моменту його державної
реєстрації, має відокремлене майно, веде самостійний баланс, має рахунки в банківських
установах, круглу печатку з своїм повним найменуванням, штампи, власний веб-сайт,
емблему та іншу атрибутику i символіку, зразки якої затверджуються Радою i реєструються у
встановленому порядку.
1.5. Товариство має право від свого iменi укладати угоди, набувати майнових i
особистих немайнових прав i нести обов'язки, бути позивачем i відповідачем у суді,
арбітражному суді, мати інші права та нести обов'язки, що передбачені чинним
законодавством України.
1.6. Дiяльнiсть Товариства поширюється на територію України.
1.7. Товариство створене на невизначений строк
II. МЕТА ДIЯЛЬНОСТI ТА З ЦІЛІ ТОВАРИСТВА
2.1. Головною метою діяльності Товариства є захист законних соціальних,
економічних, професійних та інших спільних інтересів своїх членів, розвиток методології
оцінки на засадах міжнародних стандартів та практики, сприяння підвищенню
професіоналізму оцінювачів, формування позитивної суспільної думки та оцінок щодо
професійної оціночної діяльності.
2.2. Для забезпечення сприятливих умов професійної діяльності членам Товариства
основними його функціями є:
- розвиток методології оцінки та вдосконалення законодавства з оцінки в Україні;
- підвищення та підтримка високого авторитету Товариства, як саморегулівної
організації, що об’єднує професіоналів-оцінювачів найвищої кваліфікації;
- підвищення вимог щодо якості роботи членів Товариства та захист їх інтересів;
- підтримка високого професійного рівня членів Товариства;
- активізація позицій Товариства на ринку послуг з оцінки;
- створення публічно-доступних баз даних для членів Товариства.
- ведення реєстру членів Товариства та надання інформації з нього відповідно до
діючого законодавства та цього Статуту;
- участь у створенні та затвердженні стандартів, правил та керівництв оціночної
діяльності, правил ділової та професійної етики;
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- сприяння контролю за відповідністю діяльності своїх членів діючому законодавству
у галузі оцінки та статутним вимогам Товариства;
- сприяння контролю за виконанням положень (національних стандартів) оцінки
майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна, забезпеченням належної якості
оцінки майна, яка проводиться оцінювачами - її членами;
- створення умов та сприяння рецензуванню звітів про оцінку майна, яка проводиться
оцінювачами - членами Товариства, на вимогу інших організацій, громадян, юридичних осіб
відповідно до вимог положень (національних стандартів) оцінки майна та у порядку,
встановленому Товариством;
- участь у розробленні нормативно-правових актів з оцінки майна;
- створення умов для професійної підготовки оцінювачів та підвищення кваліфікації, в
тому числі через створення учбових центрів та закладів;
- участь у складі Екзаменаційної комісії та Наглядової ради з питань оціночної
діяльності;
- участь у роботі громадських рад при органах виконавчої влади, а також в інших
громадських об’єднаннях, що створюються і діють у межах законодавства;
- сприяння захисту своїх членів у цивільному, адміністративному, кримінальному
провадженні, у тому числі під час досудового розслідування та судового розгляду;
- сприяння пiдготовцi висококвалiфiкованих спеціалістів з питань оцінки;
- виконання інших функцій, передбачених законодавством у галузі оцінки та
статутними вимогами Товариства.
2.3. З метою виконання статутних цілей у порядку, встановленому чинним
законодавством, Товариство:
- створює та веде реєстр членів Товариства;
- сприяє контролю за виконанням членами Товариства вимог чинного законодавства з
питань оціночної діяльності та цього Статуту в межах повноважень визначених
законодавством;
- представляє і захищає свої законні інтереси, інтереси своїх членів у державних,
судових та громадських органах;
- сприяє освiтi, отриманню та пiдвищенню квалiфiкацiї членiв Товариства;
- сприяє державним органам у розробцi нових освiтнiх програм для пiдготовки
професiйних оцiнювачiв;
- збирає та створює бази даних з метою надання безоплатної допомоги членам
Товариства у їх професiйнiй дiяльностi;
- своєчасно надає членам Товариства перiодичну iнформацiю, що стосується професiї
оцiнювача;
- пiдтримує стосунки з усiма органiзацiями, що здiйснюють аналогiчну професiйну
дiяльнiсть;
- поширює iнформацiю про Товариство, його членів і його діяльність у спосіб, що не
заборонений законодавством;
- приймає участь у пiдготовцi та проведеннi конференцiй, зборiв, семінарів та інших
науково-практичних та громадських заходах;
- пiдтримує стосунки з iншими громадськими професійними об’єднаннями;
- вивчає мiжнародний досвiд оцiнки, пiдтримує мiжнароднi зв'язки з товариствами
оцiнювачiв та мiжнародними органiзацiями, в т.ч. i шляхом асоцiативного членства в
мiжнародних органiзацiях;
- направляє членiв Товариства для участi в мiжнародних симпозiумах та
конференцiях, а також у вiдрядження для стажування i на перепiдготовку членiв Товариства
для навчання й ознайомлення з досвiдом органiзацiї i дiяльностi громадських органiзацiй за
кордоном, збирання дiлової iнформацiї, участi в переговорах, виставках, аукцiонах,
встановлення дiлових контактiв, тощо;
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- може здiйснювати необхiдну господарську, комерційну та іншу, не заборонену
чинним законодавством України діяльність, через створені в порядку, передбаченому
законодавством, юридичні особи (товариства, підприємства);
- бере участь в органiзацiї i проведеннi виставок, семiнарiв, лекцій;
- одержує вiд органiв державної влади i управлiння iнформацiю, необхiдну для
реалiзацiї своїх статутних цiлей та завдань;
- створює зі складу членів товариства для виконання статутних завдань комітети та
комісії, які діють згідно положень про комітети та комісії, затверджених Радою;
- створює Експертну раду з метою здійснення рецензування звітів та процедури
громадського контролю якості робіт з оцінки. Експертна рада діє згідно з Положенням
затвердженим Радою Товариства;
- вносить пропозиції до органів державної влади i управління;
- здійснює урегулювання спорів з питань, що стосуються професійної оціночної
діяльності між членами Товариства, а також між членами Товариства та іншими особами, у
тому числі за допомогою Третейського суду;
- застосовує заходи до членів Товариства, передбачені цим Статутом та
Положеннями.
III. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
3.1. Членство у Товаристві є добровільним та індивідуальним.
3.2. Індивідуальними членами Товариства можуть бути особи, які досягли 18 років,
мають кваліфікацію оцінювача, визнають Статут та беруть участь в реалізації статутних
цілей Товариства.
3.3. Порядок та умови вступу до Товариства та вихiд з нього регулюються
Положенням про членство, яке затверджується Радою.
3.4. Членам Товариства видаються на пiдтвердження їх членства посвiдчення, зразок
якого затверджується Радою.
3.5. Прийом у члени Товариства здiйснюється Радою Товариства на пiдставi заяви у
мiсячний термiн за умови:
- визнання положень установчих документiв Товариства;
- визнання цiлей Товариства;
- сплати вступного то щорiчного членського внеску у розмірах, що визначаються
Радою Товариства;
3.6. Члени Товариства мають право:
- обирати та бути обраним до керівних органів Товариства, брати участь у їх
діяльності;
- брати участь у всіх заходах, які здійснюються Товариством;
- вносити пропозиції до всіх органів Товариства з питань, що пов’язана з його
діяльністю;
- отримувати будь яку інформацію, пов'язану з діяльністю Товариства, за умови
захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
- за власним бажанням надавати доручення на представлення своїх інтересів на
загальних зборах та на засіданнях керівних органів і комітетів Товариства;
- у своїй діяльності і рекламних матеріалах вказувати на членство у Товаристві;
- виходу з Товариства.
3.7. Члени Товариства зобов'язанi:
- виконувати вимоги Статуту та iнших документiв Товариства, рiшень органiв
Товариства;
- брати активну участь у дiяльностi Товариства;
- своєчасно сплачувати членськi внески;
- дотримуватись обов’язкової процедури громадського контролю якості робіт з
оцінки;
- не вчиняти дій, що можуть завдати шкоди інтересам та іміджу Товариства.
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3.8. Член Товариства може бути виключений зі складу членів, якщо він не сплачує
членські внески, не виконує обов’язків члена Товариства, не дотримується обов’язкової
процедури громадського контролю якості робіт з оцінки, своїми діями або бездіяльністю
завдає шкоди репутації Товариства, її фінансовому стану. Рішення про виключення
приймаються Загальними зборами за поданням обласних відділень або Ради.
3.9. Члени Товариства забезпечують на добровільних засадах фінансування програм
Товариства.
3.10. Добровільний вихід з членів Товариства здійснюється після прийняття рішення
Радою Товариства на пiдставi заяви члена Товариства, з дня подання такої заяви.
3.11. Розмір та порядок сплати вступних та членських внесків щорічно визначається
Радою Товариства.
3.12.У разі виключення (добровільного виходу) з Товариства вступний та членський
внески не повертаються.
IV. КЕРIВНI ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
4.1. Керівними органами Товариства є Загальні збори i Рада. Виконавчим органом
Товариства є Виконавчий Директор.
4.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори.
4.3. Загальні збори скликаються Радою Товариства не рідше, ніж один раз на рік.
4.4. Загальнi збори:
- обирають терміном на три роки та вiдкликають членiв Ради. Член Ради може бути
відкликаний достроково, якщо він без поважних причин не був присутній особисто більш
ніж на двох засіданнях Ради;
- обирають терміном на три роки та вiдкликають Голову Ради;
- обирають термiном на три роки Ревiзiйну комiсiю, затверджують Положення про
Ревiзiйну комiсiю;
- реалізують право власності на кошти та майно Товариства;
- затверджують Статут та вносять змiни i доповнення до нього;
- затверджують рiчний звiт Ради i Голови Ради Товариства;
- затверджують звiт Ревiзiйної комiсiї;
- приймають рішення щодо відчуження майна Товариства на суму, що становить
п’ятдесят і більше відсотків майна організації приймаються 3/4 (трьома четвертими) голосів
членів Товариства.
- приймають рiшення про реорганiзацiю або саморозпуск Товариства.
- визначає основні напрями діяльності Товариства на звітний період.
- Загальнi збори мають право вирішувати будь-які питання, віднесені до компетенції
інших органів Товариства.
4.5. Загальні збори правомочні приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто
якщо на зборах присутні більш як половина членів Товариства, або більш як половина
делегатів від відокремлених підрозділів (територіальних осередків (регіональних (обласних)
відділень), які були створені до 01 січня 2013 року) на підставі довіреності або протоколів
про уповноваження делегата.
Усі рішення, крім обрання Голови Ради УТО та членів Ради УТО, приймаються
шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало
більше половини присутніх на зборах членів Товариства. Обрання Голови та членів Ради
УТО здійснюється шляхом таємного голосування.
Голова Ради, члени Ради УТО вважаються обраними, якщо, за нього (них)
проголосувало більше половини присутніх членів Товариства на загальних зборах
Товариства. При саморозпуску та реорганізації Товариства рішення вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало 3/4 присутніх членів Товариства.
У випадку проведення засідань Загальних Зборів Товариства з використанням
електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура
5

прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що
затверджується Радою Товариства.
4.6. Позачергові збори скликаються на письмову вимогу:
- не менше 20% членiв Товариства;
- Ревiзiйної комiсiї
- 1/3 членів Ради.
4.7. Керівним органом Товариства, що дiє в перiод мiж Загальними зборами, є Рада,
яка обирається термiном на 3 роки, якій Загальні збори делегують право у цей період
приймати рішення з деяких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, окрім
питань про внесення змін до Статуту, реорганізацію або саморозпуск Товариства, обрання
Голови та членів Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства.
4.8. Черговi засiдання Ради Товариства скликаються не рiдше 4-х разiв на рiк, а
позачерговi - за iнiцiативою членiв Ради. Засiдання Ради є правомочним, якщо на ньому
присутнi не менше половини членiв Ради з урахуванням доручень. Рiшення Ради
приймаються вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв її членів присутніх на засіданні з
урахуванням доручень. Порядок денний чергового засідання та інформація про прийняті
рішення оприлюднюються на офіційному сайті Товариства не пізніше ніж за три календарні
дні.
4.9. Кiлькiсть членiв Ради визначається Загальними зборами.
4.10. Члени Ради здiйснюють свою дiяльнiсть на громадських засадах.
4.11. Рада Товариства:
- представляє на розгляд Загальних зборiв рiчний звiт про дiяльнiсть Ради;
- розробляє та виконує заходи з метою реалізації основних напрямів діяльності
Товариства, що визначені Загальними зборами.
- обирає Першого заступника та заступників голови Ради. Переобраний колишній
голова Ради на наступний термін автоматично входить до складу Ради та призначається
Радою одним із заступників (за його згодою) новообраного голови Ради, якщо він не був
достроково усунений з посади рішенням Загальних зборів;
- заслуховує звiт Ревiзiйної комiсiї;
- контролює діяльність та заслуховує рiчнi звiти Виконавчого Директора;
- затверджує кандидатуру Виконавчого Директора Товариства;
- розглядає питання поточної дiяльностi Товариства та виносить по них рiшення;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, що не вiднесенi до виключної
компетенцiї Загальних зборiв;
- органiзує та відповідає за виконання рiшень Загальних зборiв Товариства;
- розпоряджається майном Товариства у межах, затверджених Загальними зборами;
- приймає рiшення про створення та припинення відокремлених підрозділів та
затверджує Положення про них;
- приймає рiшення про припинення територіальних осередків (регіональних
(обласних) відділеннь), які були створені до 01 січня 2013 року).
- затверджує обрання на посаду керівників відокремлених підрозділів;
- призначає або звільняє Виконавчого Директора Товариства;
- затверджує розмiр i порядок сплати вступних та членських внескiв;
- затверджує зразки печатки, штампiв, бланкiв, символiки та iншої атрибутики
Товариства;
- приймає рiшення про створення та лiквiдацiю юридичних осіб (товариств,
підприємств), затверджує їх Статути та кандидатури керівників створених підприємств;
- визначає напрями та затверджує звіти діяльності створених підприємств;
- приймає та відповідає за виконання iнших рiшень з статутної дiяльностi Товариства;
- проведення засідань з використанням електронних засобів комунікації, порядок
реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях
визначається окремим регламентом.
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4.12. Очолює Товариство Голова Ради, який обирається на Загальних зборах простою
бiльшiстю голосiв шляхом таємного голосування строком на три роки. Голова Ради не може
бути обраним більше ніж на два терміни підряд. За рішенням Загальних зборів можуть
обиратися почесні голови Ради.
4.13. Голова Ради:
- організує та відповідає за роботу Ради;
- готує та подає на затвердження Ради структуру Ради УТО;
- забезпечує та відповідає за виконання рішень Загальних зборів та Ради Товариства;
- щорічно звітує перед загальними зборами;
- діє від iменi Товариства;
- представляє без доручення Товариство перед усіма юридичними і фізичними
особами.
- представляє Товариство у міжнародних стосунках, від iменi Товариства підписує
мiжнароднi договори та угоди в порядку, встановленому чинним законодавством;
- виконує інші функції, що витікають iз цього Статуту та чинного законодавства;
4.14. На перiод вiдсутностi Голови Ради його обов'язки виконує Перший заступник
або один iз заступникiв Голови, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставi Статуту або
Положення про заступникiв Голови Ради, яке затверджується Радою.
4.15. Виконавчим органом Товариства є Виконавчий Директор, який діє відповідно до
Статуту, затвердженого Загальними Зборами Товариства.
Виконавчий директор призначається Радою Товариства та має наступні
повноваження:
- діє від iменi Товариства, відкриває та закриває банківські рахунки, підписує
фінансові документи;
- здійснює оперативне управління майном та коштами у межах, наданих йому
Загальними зборами та Радою Товариства;
- як перша особа підписує фінансові документи, відкриває та закриває рахунки
Товариства в банківських установах;
- укладає від імені Товариства угоди;
- надання довіреностей на право представництва інтересів Товариства;
- затвердження штатного розкладу Товариства;
- найм (прийом), переведення, звільнення працівників Товариства, з урахуванням
вимог, передбачених цим Статутом;
- заохочення працівників Товариства, а також застосування до них дисциплінарних
стягнень;
- за погодженням Ради та Загальних зборів розпоряджається майном в межах, що
визначені Зборами Товариства;
- представляє інтереси Товариства у відносинах з органами та установами
законодавчої, виконавчої влади, засобами масової інформації, підприємствами,
організаціями, об'єднаннями громадян в Україні та за кордоном;
- вручає нагороди від імені Товариства;
- вносить пропозиції Загальним зборам по вдосконаленню діяльності Товариства;
- здійснює інші дії в межах, визначених Зборами або визначені цим Статутом;
- рішення Виконавчого Директора можуть бути оформлені у вигляді наказів або
розпоряджень.
Виконавчий директор оперативно підпорядкований Раді Товариства, Голові Ради
Товариства.
4.16. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревiзiйна
комісія, що складається з трьох осіб.
4.17. Ревiзiйна комiсiя обирається та переобирається на Загальних зборах, термiном на
три роки, що не співпадають з календарним терміном обрання Ради та її голови і дiє на
пiдставi Положення про Ревiзiйну комiсiю.
4.18. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до роботи незалежних експертiв.
7

4.19. До функцiй Ревiзiйної Комiсiї вiдноситься перевiрка щорiчного звiту та балансу
Товариства, а також iншi питання, що пов'язанi з контролем фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства.
4.20. Ревiзiйна комiсiя:
- здiйснює контроль фiнансової дiяльностi Товариства;
- вимагає вiд посадових осiб Товариства подання їй усiх необхiдних матерiалiв,
бухгалтерських та iнших документiв;
- направляє результати перевiрок Радi Товариства та Загальним зборам.
4.21. Ревiзiйна Комiсiя в своїй дiяльностi пiдзвiтна Загальним зборам.
4.22. Члени Товариства мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність
іншого члена Товариства, Голови Ради, Ради, Виконавчого директора або Загальних зборів
шляхом подання письмової скарги, а саме:
- на дії, бездіяльність або рішення члена Товариства - первинна скарга подається до
Голови Ради, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність
або рішення якої 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 засідання, із обов'язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а
також члена Товариства, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення
скарги Радою - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути
скаргу на черговому/позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Товариства,
який скаржиться, а також члена Товариства дії, бездіяльність або рішення якого
оскаржується;
- на дії, бездіяльність або рішення Голови Ради або Виконавчого директора - первинна
скарга подається до Ради, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із
обов'язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також Голови
Ради/Виконавчого директора, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі
відхилення скарги Радою - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані
розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом
члена Товариства, який скаржиться, а також Голови Ради/Виконавчого директора дії,
бездіяльність або рішення якого оскаржується;
- на дії, бездіяльність або рішення члена Ради - первинна скарга подається до Голови
Ради, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим
викликом члена Товариства, який скаржиться, а також члена Ради, дії, бездіяльність або
рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Ради - повторна скарга
подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або
позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а
також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
4.23. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою
для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої
скарги;
4.24. Скарга на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Товариства подається
до суду, у встановленому чинним законодавством порядку.
V. КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА
5.1. Товариство може мати у власності кошти та iнше майно, необхiдне для його
статутної дiяльностi.
5.2. Товариство набуває право власності на кошти та iнше майно, передане йому
засновниками, членами або державою у встановленому чинним законодавством порядку,
набуте вiд вступних та членських внескiв, пожертвуване громадянами, пiдприємствами,
установами та органiзацiями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштiв чи на
iнших пiдставах, не заборонених законом для неприбуткових громадських органiзацiях.
5.3. Кошти Товариства утворюються за рахунок:
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- вступних та членських внескiв;
- благодiйних внескiв, безповоротної фiнансової допомоги;
- iнших надходжень, не заборонених чинним законодавством для неприбуткових
громадських органiзацiй.
5.4. Доходи (прибутки) Товариства використовуються виключно для фінансування
видатків на утримання Товариства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених цим Статутом.
5.5. Отримані доходи (прибутки) Товариства або їх частини не можуть бути
розподілені серед засновників (учасників), членів Товариства, працівників (крім оплати
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів Управління та інших
пов’язаних з ними осіб.
5.6. Товариство може мати у власностi будинки, споруди, житловий фонд, майно
виробничого, культурно-освiтнього та оздоровчого призначення, грошовi кошти, iнше
майно, необхiдне для матерiального забезпечення статутної дiяльностi Товариства.
5.7. Товариство є власником майна, що йому належить, здiйснює вiдповiдно до
чинного законодавства володiння, користування та розпорядження майном, що знаходиться
в його власностi згiдно з цiлями своєї статутної діяльності.
5.8. Товариство має право на майно та кошти, придбані в результатi господарської та
iншої комерцiйної дiяльностi створених ним господарських установ та органiзацiй,
заснованих пiдприємств.
5.9. Товариство, створенi ним установи та органiзацiї зобов'язанi вести оперативний та
бухгалтерський облiк, статистичну звiтнiсть, зареєструватись в органах державної
податкової iнспекцiї та вносити до бюджету платежiв у порядку i розмiрах, передбачених
законодавством.
VI. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ
6.1. Товариство поширює свою діяльність на території України шляхом створення
відокремлених підрозділів – обласних відділень та відділень у містах Києві та Севастополі.
6.2. Відокремлені підрозділи Товариства не мають статусу юридичної особи, за
винятком тих відділень, які на момент вступу в дію Закону України «Про громадські
об'єднання» діяли зі статусом юридичної особи і щодо яких прийнято рішення Загальних
зборів Товариства про збереження статусу юридичної особи.
6.3. Відокремлені підрозділи Товариства, діють на підставі цього Статуту та
Положення, яке приймається вищим керівним органом відділення та затверджується Радою
Товариства.
6.4. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – збори членів відділення,
раду відділення та керівника відокремленого підрозділу – голову відділення. Голова
відділення та члени ради відділення обираються зборами членів відділення, та їх обрання
затверджується Радою Товариства.
6.5. Голова відділення організовує діяльність відокремленого підрозділу, веде облік
членів, виконує інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та надані керівними
органами Товариства.
6.6. Голова відділення має право діяти від імені Товариства на підставі довіреності,
виданої Головою Ради Товариства.
6.7. Діяльність відокремленого підрозділу не повинна суперечити цьому Статуту.
VІI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
ТОВАРИСТВА
7.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться Загальними зборами, якщо
за таке рішення проголосувало 3/4 членів Товариства, присутніх на загальних зборах.
7.2. Зміни i доповнення, що сталися у статутних документах Товариства підлягають
обов’язковій реєстрації.
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VIІI. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
8.1. Припинення діяльності Товариства може бути здійснене шляхом його
реорганiзацiї або саморозпуску.
8.2. Реорганiзацiя та саморозпуску Товариства відбувається на пiдставi рішення
Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 членів Товариства.
8.3. Лiквiдацiя Товариства здійснюється також за рішенням суду у випадках
передбачених законодавством.
8.4. У разі припинення діяльності Товариства як юридичної особи (у результаті його
ліквідації (саморозпуску), злиття, поділу, приєднання або перетворення (реорганізації))
активи (кошти та майно) Товариства передаються одній або декільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
ПІДПИС
Виконавчий директор_______________________ Крижановська Тамара Валеріївна
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