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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ВІДКРИТЕ ЗНАННЯ» (далі – 

Організація) є громадським непідприємницьким неприбутковим об’єднанням, що виникла 

в результаті вільного волевиявлення громадян, які об’єдналися на основі спільних 

інтересів. Організація створена на принципах добровільності, самоврядності, рівності 

перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, 

відкритості та публічності, вільного вибору території діяльності. 

Організація об’єднує членів з метою поєднання зусиль для сприяння інноваційній 

діяльності та творчості в освітньому та соціальному просторі, популяризації науки та 

створення додаткових рівних можливостей (гендерних, вікових, соціальних) для 

саморозвитку талановитої молоді, працівників освіти та науки, інших громадян, що буде 

сприяти сталому ефективному розвитку України як «суспільства знань».  

1.2. Організація поширює свою діяльність на територію України і співпрацює з 

навчальними та науковими установами всіх форм власності, підприємствами, місцевими 

спільнотами, територіальними громадами, окремими громадянами та міжнародними 

інституціями. 

1.3. Організація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону 

України «Про громадські об’єднання» та іншими законодавчими та підзаконними актами 

чинного законодавства України, що регулюють діяльність непідприємницьких організацій  
та цього Статуту. 

1.4. Організаційно - правова форма: громадська організація. 

1.5. Організація створена на невизначений термін та вільна у виборі напрямків своєї 

діяльності. 

1.6. Організація має бланки, печатки, штампи, емблему, власну символіку, які 

затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у встановленому 

законом порядку. 

1.7. Організація співпрацює з державними та громадськими об’єднанням, установами, 

підприємствами – вітчизняними та закордонними – для реалізації мети і завдань, 

передбачених цим Статутом. 

1.8. Найменування Організації: 

українською мовою ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ВІДКРИТЕ 

ЗНАННЯ»; 

російською мовою ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ»; 

англійською мовою PUBLIC ORGANIZATION «EDUCATION CENTER «OPEN 

KNOWLEDGE». 

1.9. Скорочене найменування: 

українською мовою ГO «ОЦ «ВІДКРИТЕ ЗНАННЯ»; 

російською мовою ОО «ОЦ «ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ»; 

англійською мовою PO «ЕС «OPEN KNOWLEDGE». 

1.10. Організація є неприбутковою, недержавною та некомерційною та здійснює 

діяльність зі статусом Громадської організації, як непідприємницьке товариство, 

основною метою якого не є отримання прибутку (неприбуткова організація). 
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1.11. Організація набуває статусу Громадської організації з моменту державної реєстрації 

згідно чинного законодавства України. 

1.12. Організація не відповідає за зобов’язання своїх членів, а його члени не відповідають 

за зобов’язання організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі 

зобов’язання. 

1.13. Усі суперечки, що виникають з приводу діяльності організації, вирішуються шляхом 

перемовин у порядку досудового врегулювання, а за умов неможливості такого 

врегулювання – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

 

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

2.1. Основними цілями діяльності Організації є перетворення України на «суспільство 

знань» через сприяння інноваційній діяльності та творчості в освітньому та соціальному 

просторі, популяризації науки та створення додаткових рівних можливостей талановитій 

молоді, інших громадян, а також працівників освіти й науки для саморозвитку та 

самореалізації. 

2.2. Діяльність Організації спрямована на місцеві спільноти та громадян України, які 

бажають отримувати нові знання та навички, ділитися своїм досвідом та знаннями і брати 

участь у діяльності Спілки на партнерських засадах. 

2.3. Організація є вільною у виборі цілей та напрямів своєї діяльності в межах, 

передбачених цим Статутом. 

2.4. Для досягнення своєї мети у встановленому законом порядку Організація реалізує такі 

завдання: 

2.4.1. Створює платформи постійних комунікацій та взаємодії відомих досвідчених вчених 

та викладачів з талановитою молоддю, науковцями-початківцями та іншими громадянами 

для сумісної соціальної творчості, обміну досвідом та ідеями у сприятливій формі. 

2.4.2. Сприяє поширенню та швидкому втіленню наукових та методичних інновацій в 

освітній та соціальній практиці, реформуванню українського суспільства та української 

освіти відповідно до сучасних вимог конкурентоздатності у глобальному світі. 

2.4.3. Сприяє популяризації наукових знань у суспільстві та освіті, втіленню нових 

педагогічних методик та технологій в освіту, тим самим прискорюючи благотворні зміни 

в українському суспільстві. 

2.4.4. Створює додаткові можливості для саморозвитку, підвищення кваліфікації 

викладачів та наукових працівників через додаткову неформальну освіту, перш за все – у 

сферах ІТ та дигітальної освіти. 

2.4.5. Знаходить та залучає талановиту молодь до наукової інноваційної діяльності на 

умовах рівних можливостей та суспільного блага. 

2.5. Напрями діяльності Організації, які здійснюються на  громадських засадах без мети 

отримання прибутку:  

 педагогічний (у формі організації міжвузівських міждисциплінарних семінарів, 

вебінарів, круглих столів, лекцій, заходів дистанційної освіти, наукових гуртків, 

курсів тощо);  

 просвітницький (у формі проведення лекторіїв, семінарів, зборів, консультування, 

поширення видань та мультимедійної продукції); 

 видавничий (у формі підготовки та друку книг, проспектів, дайджестів та 

реферативних матеріалів); 
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 міжнародна співпраця (у формі конгресів, форумів, симпозіумів, з'їздів, 

конференцій, сумісних досліджень та проектів); 

 соціальної та наукової творчості (конкурси, фестивалі, проекти); 

 виробничий (створення інтелектуальних продуктів, е-книг, видань, мультимедіа-

контенту в рамках Статутних завдань); 

 інформаційний (у формі прес-конференцій, публікацій у ЗМІ, тощо); 

 комунікативний (у формі проведення громадських слухань, круглих столів, 

міжгенераційного та міждисциплінарного діалогу).  

2.6. Для здійснення мети та статутних завдань Організація у встановленому чинним 

законодавством порядку: 

2.6.1. Сприяє розробці і прийняттю органами місцевого самоврядування й органами 

державного управління пропозицій та проектів нормативно-правових актів щодо 

вдосконалення соціальної та освітньої сфер. 

2.6.2. Сприяє дослідно-аналітичній діяльності з соціальних, екологічних, оздоровчих, 

культурних, освітніх, наукових питань. 

2.6.3. Сприяє  налагодженню постійних зв'язків, обміну досвідом з державними органами 

влади, державними закладами та недержавними організаціями соціальної допомоги, 

культури, освіти, науки для співробітництва та спільного проведення заходів. 

2.6.4. Сприяє організації співробітництва з об’єднаннями громадян, фондами, установами 

культури, освіти та науки України та зарубіжних країн. 

2.6.5. Сприяє допомозі талановитим громадянам, учням та студентам в реалізації 

індивідуальних творчих здібностей, створенні умов для оволодіння теоретичними 

знаннями і практичними навичками в різних галузях культурно-мистецької, громадської, 

інформаційної та іншої діяльності. 

2.6.7. Сприяє реалізації спільних некомерційних (без отримання прибутку) проектів разом 

із фірмами, українськими, іноземними та міжнародними організаціями, навчальними 

закладами тощо. 

2.6.8. Поширює в будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет 

своєї діяльності. 

2.6.9. Виступає учасником цивільно-правових стосунків, набуває майнових та немайнових 

прав. 

2.6.10. Сприяє проведенню соціально-культурних та інших публічних заходів, що 

спрямовані на реалізацію мети та завдань Організації. 

2.6.11. Делегує партнерів, членів та працівників Організації на навчання, для участі в 

обмінах, а також для налагодження співпраці й реалізації спільних проектів, або з іншою 

метою для реалізації завдань Організації. 

2.6.12. Подає запити і отримує інформацію від органів державної влади та місцевого 

самоврядування, установ, підприємств, організацій, їх посадових осіб. 

2.6.13. Звертається у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), 

заявами (клопотаннями), скаргами. 

2.6.14. Одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у 

володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. 

2.6.15. Бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів 

нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого 
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самоврядування і стосуються сфери діяльності громадської організації та важливих 

питань державного і суспільного життя; 

2.6.16. Має право проводити мирні зібрання; 

2.6.17. Має право брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно 

до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності»; 

2.6.18. Має право брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами для 

проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з 

питань, що стосуються сфери діяльності Організації. 

2.6.19. Сприяє створенню та діяльності науково-навчальних центрів, реалізації культурно-

освітніх програм, проведенню тренінгів, семінарів для членів Організації, волонтерів та 

партнерів, підтримці молодіжних програм та проектів. 

2.6.20. Налагоджує співпрацю та партнерство з провідними громадськими об’єднаннями 

України, бере участь в коаліціях з іншими громадськими спілками та організаціями. 

2.6.21. Має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через 

створені у порядку передбаченому законом  юридичні особи (товариства, підприємства) та 

відокремлені підрозділи, якщо така  діяльність відповідає меті (цілям) Організації та 

сприяє їх досягненню.  

2.6.22. Організація має право від свого імені укладати договори і угоди (здійснювати 

правочини), виступати позивачем та відповідачем у суді і виконувати інші обов’язки, 

пов’язані з її діяльністю. 

3. ЧЛЕНИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

3.1. Громадська Організація «Освітній Центр «Відкрите знання»» є організацією з 

нефіксованим членством. 

3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи 

без громадянства, які досягли 14 років та не визнані судом недієздатними і на законних 

підставах перебувають на території України, котрі визнають статутні вимоги Організації і 

беруть участь в реалізації статутних завдань та роботі Освітнього Центру. 

3.3. Прийом та вихід з членів Організації здійснює Правління Організації на підставі 

особистої заяви фізичної особи, затвердженого Правлінням зразка. 

3.4. Члени Організації мають право:  

- право голосу при прийнятті рішень Загальними Зборами; 

- обирати та бути обраними до керівних органів Організації; 

- брати участь у реалізації мети та завдань Організації та заходах, що проводить 

Організація; 

- звертатись до Організації за захистом своїх законних прав та інтересів; 

- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Організації; 

- вносити в керівні органи Організації пропозиції та зауваження з будь-яких 

питань, що стосуються діяльності Організації; 

- користуватися інформаційною мережею Організації; 

- отримувати методичні та інші матеріали та консультації; 
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- користуватися майном Організації; 

- вільно виходити з Організації. 

3.5. Члени Організації зобов’язані: 

- дотримуватись вимог і завдань цього Статуту; 

- сприяти вирішенню завдань, які визначені Організацією; 

- виконувати доручення керівних органів Організації; 

- повідомляти керівні органи про зміну статусу, місця роботи, адреси 

електронної пошти та контактних телефонів для підтримання зв’язку з 

Організацією. 

3.6. Член Організації має право виходу з неї після письмового (можливе електронною 

поштою) попередження про це Правління Організації не менш, ніж за місяць. 

3.7. Особа може бути виключена з членів Організації згідно з рішенням Правління 

Організації за порушення вимог цього Статуту, або якщо член Організації не бере участі у 

діяльності організації більше, ніж один рік. 

3.8. У разі відсутності члена Організації, про виключення якого із Організації йдеться, 

постає питання на засіданні Правління, його мають повідомити про рішення у письмовій 

формі у 10-денний строк. 

 

4. КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ 

4.1. Керівні та контролюючі органи Організації обираються на чотири роки та 

здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання. 

4.1.1. Керівними органами Організації є: 

- загальні збори членів Організації; 

- правління Організації. 

4.1.2. Контролюючим органом Організації є контрольно-ревізійна комісія. 

4.2. Вищим органом управління Організації є Загальні збори, які здійснюють свої 

повноваження згідно зі статутом Організації.  

4.2.1. Чергові Загальні збори скликаються на вимогу  Правління Організації, але не рідше 

одного разу на рік для звіту перед членами Організації. 

4.2.2. Головує на Загальних зборах голова Правління Організації або, за його відсутності, 

член Правління, якого оберуть на зборах. 

4.2.3. Скликання Загальних зборів, в тому числі і позачергових, здійснюється на вимогу 

більш ніж 50% членів Організації, Правління Організації або контрольно-ревізійної 

комісії.  

4.2.4. Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів повідомляється членам 

Організації за п’ять днів до їх початку у письмовій формі рекомендованим листом, 

факсимільним повідомленням, телеграфом, електронною поштою, за допомогою сайту 

Організації, по телефону або оголошенням, розміщеним у засобах масової інформації. 

4.2.5. Усі пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів члени Організації подають 

до Правління не пізніше, ніж за п’ять днів до дати скликання Загальних зборів. Рішення 

про включення питань до порядку денного приймає Правління. Загальні збори 

розглядають лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до порядку денного, у 

тому числі електронними засобами зв’язку.  
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4.2.6. Загальні збори вважаються правомочними, якщо більш, ніж половина від загальної 

кількості членів Організації, на них були присутні або надсилали свої пропозиції, 

зауваження та голосування у формі відео-конференцій або електронною поштою. 

4.2.7. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь-яких питань статутної 

діяльності Організації. Загальні збори можуть делегувати Правлінню свої права та 

повноваження щодо вирішення всіх питань, крім питань, що належать до їх виключної 

компетенції. Принципи та правила розгляду питань Правлінням та прийняття по них 

рішень не повинні відрізнятись від принципів та правил, які встановлені для Загальних 

зборів.  

4.2.8. До виключної компетенції Загальних зборів Організації належать такі питання: 

- визначення організаційної структури Організації; 

- визначення основних напрямів діяльності Організації; 

- прийняття Статуту Організації, внесення до нього змін; 

- прийняття рішення про припинення діяльності (реорганізацію або саморозпуск) 

Організації; 

- заслуховування і затвердження звіту Правління Організації та Контрольно-ревізійної 

комісії; 

- обрання та відкликання членів Правління Організації; 

- обрання контрольно-ревізійної комісії Організації у складі голови, заступника голови і 

секретаря комісії, заслуховування та затвердження звіту комісії; 

- прийняття рішення щодо реалізації прав власності Організації; 

- висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру голові Правління, 

Правлінню, директору Організації;  

- рішення з питань, які не передбачені цим Статутом, приймаються загальними зборами; 

- вирішення інших важливих питань, пов’язаних з діяльністю Організації. 

4.2.9. Рішення на Загальних зборах вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 

проста більшість присутніх членів Організації, а з питань внесення змін у Статуті, 

припинення діяльності Організації та розпорядження майном Організації більше 50% 

всього майна Організації - 3/4 голосів членів Організації (ст. 98 ЦК). 

4.2.10. Про проведення Загальних зборів, результати голосування та прийняті рішення 

складається протокол. Протоколи Загальних зборів підписуються Головою Правління 

Організації та секретарем, призначеним для ведення протоколів. Зберігання всіх 

протоколів покладається на секретаря Організації.  

4.2.11. Рішення, прийняті на Загальних зборах, набувають чинності з моменту їх 

прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті. 

4.3. У період між Загальними зборами керівним органом Організації є Правління 

Організації у кількості 3-5 осіб, яке формується на загальних зборах. Правління вирішує 

всі питання статутної діяльності Організації, крім питань, віднесених до виключної 

компетенції Загальних зборів. Строк повноважень Правління Організації – 4 роки.  

4.3.1. До складу Правління входять: 

- голова Правління Організації; 

- члени правління Організації. 
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4.3.2. Правління приймає рішення на засіданнях. Засідання Правління проводяться не 

рідше, ніж один раз на три місяці. 

4.3.3. Позачергові засідання Правління проводяться на вимогу не менше 1/3 членів 

Правління, голови Правління чи контрольно-ревізійної комісії. 

4.3.4. Керівництво роботою Правління здійснює його голова, а у його відсутність – 

визначений на засіданні Правління член Правління, якому голова делегував такі 

повноваження. 

4.3.5. Засідання Правління вважається правомочним в разі присутності на ньому не менше 

2/3 його членів. Рішення на засіданні Правління приймається простою більшістю голосів 

присутніх членів Правління.  

4.3.6. У разі неможливості забезпечення кворуму на засіданні Правління, що скликається, 

для вирішення термінових питань, дозволяється проводити голосування шляхом 

електронного листування, відео-конференції або телефонного опитування. Рішення, 

прийняте у такому порядку, є чинним, якщо в голосуванні взяли участь всі члени 

Правління. Гарантом легітимності прийнятого рішення є голова Правління. 

4.3.7. Рішення, прийняті Правлінням, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо 

інше не визначене при їх прийнятті.  

4.3.8. Засідання Правління Організації протоколюються. Протоколи засідань Правління 

підписуються головою Правління та присутніми членами Правління. Зберігання всіх 

протоколів Правління покладається на секретаря Організації.  

4.3.9. До виключної компетенції Правління Організації належить вирішення таких питань: 

- здійснення керівництва всією діяльністю Організації за узгодженими напрямами; 

- затвердження ескізів печатки, штампів та символіки Організації; 

- скликання Загальних зборів Організації; 

- кооптування до свого складу нових членів Правління, але не більше 3-х осіб; 

- виведення зі складу Правління членів Правління з подальшим затвердженням цього 

рішення Загальними зборами Організації; 

- здійснення прийому в члени та виключення з членів Організації, а також прийняття 

рішення про тимчасове припинення членства в Організації; 

- прийняття рішень про створення чи ліквідацію відокремлених юридичних осіб 

(товариств та організацій) та відокремлених підрозділів Організації та затвердження 

Положення про їх роботу; 

- затвердження Положень про профільні комісії з питань розвитку Організації; 

- затвердження планів статутної діяльності Організації та результатів їх виконання; 

- затвердження річних та поточних фінансових планів, бюджету Організації; 

затвердження кандидатури директора Організації; 

- прийняття рішень про створення засобів масової інформації; 

- здійснення управління майном і коштами Організації; 

- розгляд скарг членів Організації у тижневий строк з дати їх подання з будь-яких 

питань діяльності Організації, прийнятих рішень, дії чи бездіяльності керівних органів 

Організації; 

- прийняття рішень за пропозицією контрольно-ревізійної комісії, зокрема, щодо 

розгляду скарг членів Організації на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів 

Організації, якщо таке питання не відноситься до виключної компетенції Загальних 

зборів; 
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- прийняття рішень з будь-яких питань, окрім тих, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів. 

4.3.10. Голова Правління та його члени виконують свої функції в Організації на 

безоплатній основі, але вони можуть бути керівниками проектів, що виконуються за 

планом роботи Організації. 

4.4.  Голова Правління обирається  на Загальних Зборах Організації строком на 4 роки. Він 

здійснює свої повноваження  згідно Статуту та цілей Організації. Голова Правління може 

бути знятий з посади достроково, якщо він не виконує свої обов’язки, передбачені 

Статутом, перевищує свої повноваження, не може далі їх виконувати  за станом здоров’я 

або за його особистою письмовою заявою. Тоді скликаються позачергові Загальні збори, 

де обирається новий голова Правління. У разі неспроможності виконувати свої обов’язки 

або у разі відсутності Голови Правління його обов’язки виконує його заступник, який 

обирається Правлінням зі складу членів Правління. 

4.4.1. Голова Правління сприяє виконанню цілей Організації і здійснює керівництво 

діяльністю Правління в межах повноважень, наданих йому Статутом.  

Функції Голови Правління:  

- без довіреності представляє Організацію перед державними органами та установами, 

будь-якими юридичними та фізичними особами; 

- за рішенням Правління укладає від імені Організації договори та угоди, в тому числі 

трудові, для забезпечення діяльності Організації; 

- видає доручення працівникам та членам  Організації;  

- за рішенням Загальних зборів, або Правління відкриває рахунки в установах банків, 

видає накази, розпорядження;  

- здійснює поточне управління майном та фінансовими ресурсами Організації; 

- організує роботу з ведення бухгалтерського та податкового обліку та надання 

звітності в державні органи в установленому порядку;  

- підписує всі офіційні, ділові, фінансові та банківські документи;  

- керує Правлінням в межах його повноважень та несе персональну відповідальність 

за його діяльність; 

- організовує виконання рішень, прийнятих керівними органами Організації; 

- забезпечує інформаційний зв'язок між Правлінням Організації, її членами та іншими 

організаціями та інституціями; 

- звітує перед членами Організації на Загальних зборах (відео-конференції) за 

проведену роботу не рідше, ніж один раз на рік, на початку наступного за звітним 

періодом року.  

4.4.2. Визначений рішенням Правління або Загальними Зборами член Правління може за 

делегованими повноваженнями виконувати обов’язки Голови Правління на час його 

відсутності або тимчасової неможливості виконувати ним свої обов’язки.  

4.5. Контроль за фінансово-господарською, організаційною діяльністю та дотриманням 

положень статуту в діяльності Організації здійснює Контрольно - ревізійна комісія.  

4.5.1. Контрольно-ревізійна комісія обирається Загальними зборами, підзвітна Загальним 

зборам та подає їм на затвердження результати проведених перевірок. 
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4.5.2. Контрольно-ревізійна комісія складається з голови, заступника голови та секретаря, 

які обираються на Загальних зборах на чотири роки з членів Організації. 

4.5.3. Контрольно-ревізійна комісія має доступ до всієї фінансово-господарської 

документації Організації та: 

- розглядає заяви про порушення членами Організації положень цього Статуту, чинного 

законодавства, принципів моралі та виносить щодо них свої рекомендації; 

- розглядає внутрішні конфліктні ситуації в Організації та виносить щодо них свої 

рекомендації; 

- у тижневий термін розглядає скарги членів Організації щодо незгоди з прийнятим 

рішенням керівних органів Організації та з інших питань діяльності Організації і 

приймає рішення стосовно поставлених у скарзі питань згідно чинного законодавства 

та даного Статуту; 

- проводить ревізію та здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Організації та утворених її установ і підприємств. 

4.5.4. Контрольно-ревізійна комісія збирається на свої засідання не рідше, ніж один раз на 

рік, та готує звіт про свою роботу, що оголошується членам Організації на звітних 

Загальних зборах. 

4.5.5. Засідання контрольно-ревізійної комісії проводяться головою контрольно-ревізійної 

комісії  з використанням скайпу, електронної пошти та других засобів зв’язку. 

4.5.6. Перевірки проводяться контрольно-ревізійною комісією за дорученням Загальних 

зборів, Правління, за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 членів 

Організації. 

4.5.7. Контрольно-ревізійна комісія має право вимагати та отримувати від посадових осіб 

Організації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших 

документів, а також особистих пояснень з використанням скайпу, електронної пошти та 

других засобів зв’язку і особистих зустрічей.  

4.5.8. Контрольно-ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових 

Загальних зборів або засідання Правління, якщо виникла суттєва загроза інтересам 

Організації  або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього 

Статуту чи зловживань з боку посадових осіб Організації та її членів.  

4.5.9. Голова та члени Правління не можуть бути членами контрольно-ревізійної комісії.  

4.5.10. Діяльність контрольно-ревізійної комісії регулюється положенням, затвердженим 

Правлінням Організації. 

4.6. Рішення Голови правління, Правління або Контрольно-ревізійної комісії можуть бути 

оскаржені членами Організації до Загальних зборів, ,а за умов неможливості 

врегулювання у досудовому порядку– у судовому порядку відповідно до чинного 

законодавства України. Рішення Загальних зборів може бути оскаржене у судовому 

порядку. 

4.7. Голова правління, Правління Організації та Контрольно-ревізійна комісія не рідше, 

ніж один раз на рік, готує звіт про діяльність Організації  та свою діяльність за поточний 

період на Загальних зборах організації, що проводяться на початку наступного за звітним 

періодом року. 

4.8. Засідання керівних органів можуть проводитися за допомогою засобів зв’язку, а саме 

– скайп, телефон, електронна пошта та інше. 
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5. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

                                     КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

5.1. Організація для виконання своєї статутної мети та завдань має право мати у власності 

кошти та інше майно, матеріальні та нематеріальні активи. Організація набуває право 

власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, 

набуте від благодійних внесків, грантів, Фондів, пожертвуване громадянами, 

підприємствами, установами та організаціями, доходи від депозитних внесків та від 

цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності 

Організації, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, 

не заборонених законом. 

5.2. Джерелом формування власних ресурсів Організації є: 

- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внески від спонсорів; 

- пасивні доходи; 

- кошти або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх 

основної діяльності, з урахуванням Податкового кодексу України; 

- дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових 

фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім 

дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим 

організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження 

рівня таких цін; 

- гранти, отримані від міжнародних та національних благодійних Фондів та НГО на 

діяльність та проекти Організації – Освітнього Центру. 

5.3. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та 

розпорядження належним йому майном через свої статутні органи в межах їх компетенції. 

5.4. Кошти або майно зараховуються до складу кошторисів для утримання Освітнього 

Центру і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису, 

розрахованого і затвердженого порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України, та 

направляються виключно на виконання статутних завдань Організації. 

5.5. Організація та створені нею юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені 

підрозділи в обов’язковому порядку ведуть бухгалтерський облік, фінансову та 

статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та сплачують 

до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону. 

5.6. Кошти та майно Організації не можуть перерозподілятися між її членами, не можуть 

використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Організації, її посадових осіб 

(крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). 

5.7. До складу об’єктів власності Організації не входить майно членів Організації, як і 

майно Організації не є майном її членів. 

 

6. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

6.1. За бажанням членів Організації та потребою виконання статутних завдань можуть 

створюватися  відокремлені підрозділи в регіонах України. 

6.2. Створення та припинення діяльності таких підрозділів приймається за рішенням 

Загальних зборів Організації простою більшістю голосів членів, присутніх на зборах. 
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6.3. Відокремлені підрозділи створюються без юридичного статусу.  

6.4. Керівники відокремлених підрозділів призначаються та звільняються з посади за 

рішенням Правління організації. 

6.5. Відокремлені підрозділи керуються у своєї діяльності Статутом організації та 

Положенням, затвердженим Правлінням Організації. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

7.1. Зміни до Статуту затверджуються Загальними Зборами. 

7.2. Про зміни до Статуту Організація повідомляє органи держ. реєстрації у п’ятиденний 

строк. 

 

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ. 

ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ ПРИ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ 

 

8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску (ліквідації) 

або реорганізації, шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого 

статусу рішенням Загальних зборів, або за рішенням суду про заборону (примусовий 

розпуск) громадського об'єднання. 

 

8.2. Реорганізація або добровільна ліквідація Організації здійснюється за рішенням 

Загальних зборів, прийнятих не менш ніж ¾ голосів від загальної кількості членів 

Організації. 

8.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію Організації, орган, що прийняв таке 

рішення (Загальні Збори або суд), призначає Ліквідаційну Комісію. До Ліквідаційної 

Комісії з моменту її призначення переходять всі повноваження щодо управління справами 

та майном Організації. 

8.4. Відомості та документи, необхідні для здійснення ліквідації Організації, надаються в 

орган, що прийняв рішення про державну реєстрацію Організації, який   вносить 

Відомості про припинення діяльності організації у Реєстр громадських організацій. 

Рішення про ліквідацію Організації друкується у ЗМІ. 

8.5. Кошти та майно Організації,що залишилось після її ліквідації передаються кільком 

неприбутковим організаціям такого самого статусу або в дохід держави. 

8.6. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в досудовому або судовому 

порядку. 


