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I

1. зАгАлънI положЕння
1.1. ГРОМАДСЬкоi оргАнIзАI_{II KBCEУKPAiHCЬKA АсоцIАцUI ФдхIвцIв з
КАРДIОТОРАКАЛЬноi, ЕндовАскуJuIрноi хIрургIi тА трАнсплднтологIi)
(ДаЛi - АСОЦiацiя) е добровiльним громадським об'еднанням, яке об'сднус на громадських
засадах спецiалiстiв, зайнятих науково-дослiдницькою, педагогiчною, i практичною
дiяльнiстю в галузi хiрургiТ серця та магiстральних судин, кардiологii,
рентгенендоваскулярноi дiагностики та лiкування, трансплантологii, та iнших сумiжних
напрямках для реалiзацii мети, передбаченоi цим Статутом.
1.2. Асоцiацiя е неприбутковою та у своiй дiяльностi керуеться Конституцiсю Украiни,
законом Украiъи кпро громадськi об'еднання>>, iншими нормативно-правовими актами, а
також цим Статутом.
1.3. Асоцiацiя е юридичною особою з моменту державноi реестрацiт, мае самостiйний
баланс, поточний та iншi рахунки, круглу печатку, штампи i бланки зi cBoiM
найменуванням, логотип, емблему та iншi реквiзити, затвердженi та зареестрованi в
уставному законом порядку.
1.4. Асоцiацiя мае право набувати майновi та особистi немайновi права, а також е
стороною в судах загальноi юрисдикцii та юрисдикцiйних органах iнших держав.
1.5. Асоцiацiя спiвпрацю€ з iншими громадськими органiзацiями, державними органами
та органiзацiями як на Украiъi, так i за if межами, що сприяють виконанню мети та
напрямкам дiяльностi Асоцiацii.
1.6. Асоцiацiя здiйснюе свою дiяльнiсть на принципах добровiльностi, самоврядностi,
вiльного вибору територii дiяльностi, piBHocTi перед законом, вiдсутностi майнового
iHTepecy членiв (учасникiв), прозоростi, вiдкритостi та публiчностi.
1.7. .Щiяльнiсть Асоцiацii поширю€ться на територiю УкраiЪи.
1 .8. Найменування Асоцiацiя:
Повне найменування:

украiЪською мовою - громАдськоi оргАнIзАщIi квсЕукрАiнськА дсоцIдцUI
ФАХIВЦIВ З КАРДIоТорАкАльноi, ЕндовАскулrlрноi хlрурпi тд
ТРАНСПЛАНТОЛОГIi>;
росiЙською мовою ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАнИЗАция квсЕукрдинскдя
АССОЦИАЦИrI СПЕЦИАЛИСТОВ КАРДИоторАкАльноЙ, эндовдскуJuIрной
ХИРУРГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ>;
аНГЛiЙСЬКОЮ МОВОЮ - PUBLIC ORGANIZATION (ALL_UKRAINIAN ASSOCIATION ОF
CARDIOTHORACIC, END OVASCULAR SURGERY AND TRANSPLANTATION>.
Скорочене найменування:

украiЪською мовою - ГО кВАФКЕХТ>;
росiйською мовою - ОО кВАСКЭХТ>;
англiйською мовою - Ро (AUACEST) .

1.9. Мiсцезнаходження АсоцiацiТ: 026б0, м. КиiЪ, вул. Братиславська, 5-А.

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДШЛЪНОСТI
2.1. основною метою дiяльностi Асоцiацii с: сприяння розвитку серцево-судинноТ та

рентгенендоваскулярноТ хiрургiТ, трансплантацii серця та легень, кардiологii в YKpaiHi
та його забезпечення, зменшення захворюваностi та cмepTнocTi населення УкраiЪи вiд
серцево-судинних захворювань.



2.2. Основними напрямами дiяльностi Асоцiацii с:
2.2.I. сприяння розвитку та створенню нових центрiв серцево-судинноi хiрургiТ Украiни на

базi яких може створювати вiддiлення Асоцiацii;

2.2,2. впровадження спiвробiтництва з державними органами, пiдприемствами рiзноi форми
власностi, нацiональними та мiжнародними органiзацiями щодо статутноi дiяльностi;

2.2.З, сприяння покращенню надання дiагностичноi та спецiалiзованоi медичноi допомоги
населенню Украiни, що страждае на серцево-судиннi захворювання та захворювання i
стани, якi Тм передують;

2,2.4. участь в грантах, що проводяться пiдприемствами, установами та органiзацiями
незt}лежно вiд форми власностi, включно з мiжнародними неурядовими органiзацiями;

2.2.5. iнiцiювання та участь у розвитку прiоритетних напрямкiв наукових дослiджень та
практик в галузi хiрургii серця i магiстральних судин; трансплантацiТ, транскатетерного
лiкування серцево-судиноТ патологii;

2.2,6. надання фаховоТ науковоi i практичноi, юридичноТ безкоштовноi допомоги членам
АсоцiацiТ, молодим вченим i лiкарям, в тому числi i сумiжних спецiальностей;

2.2.7. забезпечення членiв Асоцiацii, молодих вчених i лiкарiв, в тому числi i сумiжних
спецiальностей, актуаJIьною фаховою iнформацiсю, сприяння обмiну та обговоренню
TaKoi iнформацiТ;

2.2.8. iнiцiювання та участь у розробцi нормативно-правових документiв, клiнiчних
протоколiв, спрямованих на покращення надання медичноi допомоги рiзних piBHiB

населенню УкраiЪи;

2.2.9. участь у розгляданнi етичних проблем хiрургiТ серця i магiстральних судин;

2.2.10,сприяння вдосконtшенню системи дипломноi та пiслядипломноТ медичноТ освiти i
пiдвищенню професiйноi квалiфiкацiТ медичних працiвникiв - рiвня професiйних
практичних та теоретичних знань, в тому числi i за кордоном;

2.2.|1. експертне iнформування загаJIьного населення краТни щодо профiлактики, дiагностики,
лiкування i реабiлiтацii захворювань серця i магiстральних судин та захворювань i
cTaHiB, якi Iм передують;

2.2.|2. надання пропозицiй щодо пiдготовки замовлень i участь в розподiленнi обладнання та

устаткування мiж центрами серцево-судинноi хiрургii УкраiЪи;

2.2.|3. iнiцiювання, проведення та участь у благодiйних заходах, спрямованих на виявлення
та профiлактику серцево-судинних захворювань та захворювань i cTaHiB, якi iм
передують;

2.2.|4. прийняття )^racTi в розробцi i cTBopeHi мiжнародних i регiональних громадських
медичних органiзацiй, використання iнших форм розвитку мiжнародних зв'язкiв в

рамках дiяльностi статутних завдань,

2.2.|5. участь у розглядi етичних проблем хiрургii серця i магiстральних судин та
трансплантологii;



2.2.|6. участь у проведеннi клiнiчних дослiджень та апробацiй нових медичних технологiй i
методiв профiлактики, дiагностики, лiкування i реабiлiтацii захворювань СеРЦЯ i
магiстральних судин та захворювань i cTaHiB, якi iM передують;

2.2.17. забезпечення науково-практичного консупьтування та обговорення медичних пиТань,

яких потребують члени АсоцiацiТ;

2.2.|8. проведення юридичних коЕсультувань та юридичного супроводу на безоппатнiЙ

ocHoBi, яких потребують члени Асоцiацii;

2.2.|9. органiзацiя i проведення KoHKypciB та iнших заходiв, премiювання i використаннrI

iнших форм заохочування aBTopiB наукових робiт i активiстiв Асоцiацii за власний

рахунок;

2.2.20. органiзацiя та проведення ко"гресiв, з'iЪдiв, конференцiй, симпозiумiв, ceMiHapiB,

круглих столiв, тренiнгiв i шкiл за напрямом серцево-судинноi хiрУргii,
трансплантологii та iншими сумiжними напрямами на безоппатнiй ocHoBi;

2.2.2l. органiзацiя, рецензування i пiдготовки до видання матерiалiв з'iздiв, конференцiй,

симпозiумiв i iнших наукових заходiв Асоцiацii, рекомендацiя i видання Таких

матерiалiв, гIов'язаних з дiяльнiстю АсоцiацiТ в друкованому таlабо електронномУ

виглядах. Розробка та органiзацiя системи монiторингу та проведення трансплантацii

органiв в кУкрТрансплант);

2.2.22. здiйснення курацii роботи редакцiйних колегiй i редакцiйних рад, створюваних в

рамках дiяльностi Асоцiацii, профiльних медичних видань;

2.2.2З. аналiз, узагальнення i пропаганда результатiв наукових дослiджень i передового

досвiду з метою прискорення i впровадження ix в практику;

2.2.24. створення та супровiд pecypciB (лискусiйнi клуби, консилiуми, тощо), в томУ числi

електронних (iнтернет-сайти, програми) на безоплатнiй ocHoBi, задля пiДвищення

якостi та доступностi фаховоi iнформацii;

2.2.25. iнiцiацiя i уrасть в розробцi нових стандартiв, клiнiчних протоколiв, медичних

технологiй i методiв дослiдження, профiлактики, дiагностики, лiкування i реабiлiтацii
захворюваЕь серця i магiстральних судин та захворювань i cTaHiB, якi iM переДУютЬ;

2.2.26. представники Асоцiацii приймають участь у розробцi законiв, постанов та iнших
нормативно-правових документiв у сферi охорони здоров'я;

2.2.27. iнiцiювання та участь у роботi з вдосконtLлення навчальних планiв закладiв дипломноТ
та пiслядиппомноi освiти у сферi серцево-судинноi хiрургii;

2.2.28. сприяння реалiзацii навчальних планiв закпадiв дипломноi та пiслядипломноi освiти У
сферi кардiологii, серцево-судинноТ хiрургii, трансплантологii та перфузiологiТ;

2.2.29. вiдрядження чпенiв Асоцiацii в межах УкраiЪи та за кордон для вирiшення питань,

пов'язаних з дiяльнiстю Асоцiацii та пiдвищення рiвня теоретичЕих i практичних 3нань,

а також прийом в УкраiЪi iноземних фахiвцiв у галузi кардiопогii, хiрургii серця,

магiстральних судин i iнших сумiжних спецiальностей;

2.2,З0. проведення оцiнки рiвня спецiальних знань та навичок серцево-судинних хiрургtв,

лiкарiв сумiжних спецiальностей i медичних сестер, якi працюють у сферi серцево-



судинноi хiрургiТ. Розробка та органiзацiя програми пiдготовки спецiалiстiв з

торакальноi, серцево-судиноi, ендоваскулярноi хiрургiТ та трансплантологii. Сприяння
проведенню заключних iспитiв та сприяння отриманню нацiональних лiцензiй на

проведення професiйноТ дiяльностi у власних спецiалiстiв на безоплатнiй ocHoBi;

2.2.З1. проведення аналiзу рiвня профiльних знань випускникiв медичних унiверситетiв та

спецiальних знань та практичних навичок випускникiв iнтернатури та KypciB
пiслядипломноi освiти;

2.2.З2. органiзацiя та проведення iнформацiйнi кампанiТ щодо профiлактики, дiагностики,
лiкування i реабiлiтацiТ захворювань серця i магiстральних судин та захворювань i
cTaHiB, якi iM передують;

2.2.ЗЗ. органiзацiя i забезпечення роботи "гарячих телефонних лiнiй" i кол-центрiв на

безоплатнiй ocHoBi;

2.2.З4. забезпечення участi експертiв у сферi захворювань серця i магiстральних судин та

захворювань i cTaHiB, якi iM передують у iнформацiйних заходах засобiв масовоi
iнформацii розвиток спiвробiтництва з вiтчизняними i закордонними засобами масовоТ

iнформацii;

2.2.35. розвиток i змiцнення зв'язкiв з нацiональними та мiжнародними органiзацiями,
здiйснюс спiвробiтництво в розробцi питань, що складають взаемний iHTepec щодо
статутноi дiяльностi;

2,2.36. розвиток спiвробiтництва з державними органами, пiдприемствами рiзноi форми
власностi щодо статутноТ дiяльностi;

2.2.З7. участь в роботi регiональних, нацiон.Lпьних i мiжнародних органiзацiй, використовуе
iншi форми розвитку мiжнародних зв'язкiв в рамках виконання статутних завдань;

2.2.З8, iнiцiювання та r{асть у регiональних та нацiональних заходах, спрямованих на

зменшення захворюваностi та cмepTнocTi вiд того чи iншого захворювання,
покращення надання медичноi допомоги;

2.2.З9. участь в украiнських i мiжнародних презентацiях, ярмарках, виставках та iнших
заходах медичного профiлю, якi спрямовано на покращення надання медичноi

допомоги.

2.3, Щля досягнення cTaTyTHoi мети (чiлей) та виконання статутних завдань Асоцiацiя

у встановленому законодавством порядку ма€ право:

2.3,1. засновувати з метою досягнення своеi статутноТ мети (цiлей) засоби MacoBoi iнформацii,
iншi юридичнi особи;

2,З.2. брати участь у здiйсненнi державноi регуляторноi полiтики вiдповiдно до Закону
Украiни кПро засади державноТ регуляторноТ полiтики у сферi господарськоТ

дiяльностi>;

2.3.З. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботi консультативних,

дорадчих та iнших допомiжних органiв, що утворюються органами державноi влади та
мiсцевого самоврядування для проведення консультацiй з громадськими об'еднаннями
та пiдготовки рекомендацiй з питань, що стосуються сфери iхньоi дiяльностi;



2.З.4. бути виконавцем державного замовлення вiдповiдно до закону;

2.З,5, вiльно поширювати iнформацiю про свою дiяльнiсть, пропагувати своЮ МеТУ;

2.3.6. звертатися у порядку, визначеному законом, до органiв державноi влади та мiсцевого

самоврядування, iх посадових i службових осiб з пропозицiями (зауваженнями),

заявами (клопотаннями), скаргами;

2.3.1. одержувати у порядку, визначеному законом, публiчну iнформацiЮ, Що знаходиться у
володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноТ iнформацii;

2,3.8, брати участЬ у порядку, визначеному законодавством, у розробленнi проектiв

нормативно-правових aKTiB, що видаються органами державноi влади та мiсцевого

самоврядування i стосуються сфери дiяльностi громадського об'сднання та важливих

питань державного i суспiльного життя;

2,З,9. проводити мирнi зiбрання, збори тощо;

2.з.|0, спiвпрацювати з iншими громадськими органiзацiями, державними та недержавними

органами ,га органiзацiями як в ykpaTHi, так i за iT межами, якi сприяють досягненню
мети АсоцiацiТ;

2.з.11. набувати та розпоряджатися майном та iншою власнiстю для досягнення мети

АсоцiацiТ в порядку, визначеному чинним законодавством Украiни;

2.з,12. одержувати та використовувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного

користування будiвлi, обладнання, транспортнi засоби та iнше майно, що необхiдне для

досягнення мети Асоцiацii;

2,з.lз. органiзовувати та проводити змагання, турнiри, iншi форми спортивних заходiв,

лекторii, круглi столи, семiнари, конференцii, виставки, консультацiт iз зaлученням

представникiв громадськостi, органiв державноi влади та мiсцевого самоврядування,

експертiв з рiзних галузей суспiльного життя на безоплатнiй ocHoBi;

2.З.| 4, здiйснювати просвiтницьку та учбово-методичну дiяльнiсть;

2.з.15. створювати та l або вступати у спiлки, асоцiацii та iншi об'еднання, що сприяють

виконанню статутних завдань, в тому числi з iноземними партнерами;

2,з.|6. здiйснювати волонтерську дiяльнiсть без мети одержання прибутку, на пiдставi

Положення про волонтерську органiзацiю, яке затверджуеться Президiям, пiсля

отримання статусу волонтерськоi органiзацii, згiдно з вимогами ЗаКОнУ;

2.з.17, брати r{асть в сертифiкацii та акредитацii вiддiлень та центрiв серцево-судинноi та

рентгенендоваскулярноi хiрургii Украiни ;

2.3.18. розглядати клопотання та брати безпосередньо участь у наданнi дозволу на тимчасову

роботУ закордонНих фахiвЦiв в сфеРi серцево-судинноi та рентгенендоваскулярноТ
хiрургii в УкраiЪi;

2.з.lg.отримувати, транспортувати власними або орендованими транспортними засобами та

використовувати за цiльовим призначенням гуманiтарну допомогу, а також

вiдправляти гуманiтарну допомогу до iнших держав у порядку, передбаченому Законом

УкраТни <Про гуманiтарну допомогу);



2.3.2О.мати свiй автотранспорт для здiйснення Статутноi дiяльностi та доставки гуманiтарних

вантажiв.

3.1.

3. члЕни АсоцIАцri, ix прАвА тА оБовязки

Засновники с членами Органiзацii. Членство в ДсоцiацiТ е добровiльним.

з.2. членами дсоцiацiТ можуть бути фiзичнi особи, що здiйснюють дiяльнiСтЬ В ГаЛУЗi

хiрургiТ серця, магiстральних судин, рентгенендоваскулярноi хiрургiТ, трансплантологiТ,

торакальноi хiрургiТ, анестезiологiТ, кардiологii, перфузiологii та iнших сумiжних

напрямках, якi досягли 18 poKiB i не визнанi сулом недiсздатними, що мають вищу або

середню спецiальну ocBiTy i зайнятi науково-дослiдницькою, клiнiчною, практичною

роботою чи iншим видом дiяльностi в галузi хiрургiт серця, магiстральних судин,

торакальнот та рентгенендоваскулярноi хiрургii, анестезiологiТ, кардiологii,

перфузiологii i iншi фахiвцi сумiжних напрямкiв. Якi визнають мету та Статут

ДсоцiацiТ, активнО сприяютЬ ix реалiзацiТ та виконанню, беруть участь в дiяльностi

Асоцiацii та сплачують членськi внески.

3.3. ЗасновникИ, Що € учасниками Установчого з'iЪду, набувають членства в Асоцiацii пiсля

iT державноТ ресстрацii та с постiйними членами президiТ.

3,4. Прийом нових членiв Дсоцiацii здiйснюсться на пiдставi письмовоi заяви, за рiшенням
Президii Дсоцiацii. В заявi про прийняття в члени Асоцiацii зазначаеться прiзвище, iм'я,

по батьковi (при наявностi) мiсце проживання фiзичнот особи або найменування,

юридична адреса, поштова адреса таlабо адреса електронноi пошти юридичноi особи,

пiдтвердЖення зобОв'язаннЯ виконуватИ Статут, а такоЖ згода на обробку своТх

персональних даних вiдповiдно до статутних завдань та чинного законодавства.

Порядок прийняття Президiям рiшення про прийняття В ЧЛени АСОЦiаЦii

встановлюеться цим Статутом.

3.5. Рiшення про прийняття в члени Дсоцiацii приймасться Президiею АсоцiацiТ протягом

i 0 календарних днiв та вноситься вiдповiдним записом у Реестр членiв АсоцiацiТ.

Президiя ДсоцiацiT ма€ право прийняти рiшення про вiдмову у прийняттi в члени

Асоцiацii особи, що подала заяву.

3.6. Президiя Дсоцiацii ма€ право делегувати право прийнятгя В чЛеНИ АСОЦiаЦii

вiдокремленим пiдроздiлам Дсоцiацiт або iншим статутним органам.

з.,7 , Члену Дсоцiацii видасться посвiдчення члена Асоцiацiт вiдповiдно до встановленого

Президiям Асоцiацii зразка.

З.8. Члени Асоцiацii мають право:

3.8.1. братИ участЬ в управлiНнi АсоцiаЦii череЗ участЬ у Загальних зборах або Конференцii

повноважних представникiв членiв АсоцiацiТ та голосування щодо питань, якi на них

розглядаються;

З.8.2. обирати та бути обраними до складу Президii Асоцiацii,

3.8.з. член Президii мае право бути обраними президентом Дсоцiацii;

З.9. Члени Асоцiацii мають право:

З.9.1 . брати участь у Bcix заходах, що проводяться Асоцiацiсю;
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З.9.2. вносIlти пропозицii, заяви та скарги на розгляд керiвних органiв;

-r.9.3. о-]ер;кувати вiд ПрезидiТ Асоцiацii iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацii, за умови
захIlсту конфiденцiйноi iнформацii та персональних даних;

З.9.4, :обровiльно припиняти членство в Асоцiацii i шляхом подання вiдповiдноi заяви;

3.9.5. rtати iншi права, передбаченi законодавством Украiни, а також рiшеннями керiвних
органiв Асоцiацii.

З.10. Ч,-lенlr Асоцiацiiзобов'язанi:

З.10.1. Jотримуватись вимог цього Статуту, нормативних документiв Асоцiацii та виконувати

рiшення керiвних органiв Асоцiацii, пов'язанi з виконанням статутних завдань
Асоцiацii;

З.10.2. вIлконувати вимоги керiвних органiв Асоцiацii, вiдокремленого пiдроздiлу, у якiй член
АсоцiацiТ перебувас на облiку, щодо порядку та умов використання персонаJIьних
даних та iншоi iнформацii, яка с конфiденцiйною;

3.10.З. пропагувати iдеТ, мету, cTaTyTHi завдання i дiяльнiсть АсоцiацiТ;

3.10.4. свосчасно сплачувати вступнi та щорiчнi членськi внески у розмiрi та порядку,
встановленому Загальними зборами або Конференцiею повноважних представникiв
ч.-lенiв Асоцiацii;

3.10.5. сприяти залученню в ряди АсоцiацiТ нових членiв;

3.10.6. брати активну участь у досягненнi мети АсоцiацiТ, всiляко сприяти у ii дiяльностi;

3.10.7. },тримуватись вiд будь-яких дiйlбездiяльностi, що може завдати матерiальноi та
нематерiальноТ шкоди Асоцiацii;

3.10.8. не допускати дiй, що дискредитують Асоцiацiю;

3.10.9. нести iншi обов'язки вiдповiдно до нормативних документiв Асоцiацii.

3.1 1. Членство в Асоцiацii припинясться у випадках:

3.1 1 .1 . добровiльного припинення членства в Асоцiацii;

З,11,2. виключення iз АсоцiацiТ;

3.11.3. автоматичного припинення членства в Асоцiацii.

З.|2. Припинення членства в Асоцiацii не е пiдставою для припинення або невиконання
будь-яких зобов'язань вiдповiдно до цивiльно-правових чи трудових договорiв.

3. 1 3. Припинення членства мае наслiдком припинення перебування особи в KepiBHoMy органi
Асоцiацii та на керiвнiй посадi в Асоцiацii.

3,I4. У разi припинення членства в АсоцiацiI, незалежно вiд пiдстав такого припинення,
майно та кошти, переданi таким членом у власнiсть Асоцiацii, поверненню не
пiдлягають.

З.15. Щобровiльне припинення членства в Асоцiацii здiйснюсться шляхом подання письмовоi
заяви члена до Президii Асоцiацii або iншого статутного органу АсоцiацiT, яким було



прийнято рiшення про прийом особи у члени Асоцiацii. Рiшення керiвних органiв
Асоцiацii у випадку добровiльного припинення членства в Асоцiацii не вимага€ться.

Щатою припинення членства е дата подачi вiдповiдноi заяви.

3.1б. Члена Асоцiацii може бути виключено з АсоцiацiТ за рiшенням Загальних зборiв або

Конференцii повноважних представникiв членiв АсоцiацiТ за наявностi однiеi з нижче
перерахованих пiдстав :

3. l6.1 . виявлення невiдповiдностi вимогам щодо членства в Асоцiацii;

З,16.2. порушення вимог Статуту чи внутрiшнiх документiв Асоцiацii;

3.1б.3. невиконання рiшень керiвних органiв Асоцiацii;

3.16.4. поширення вiдомостей, що не вiдповiдають дiйсностi або викладенi неправдиво i
завдають шкоди iHTepecaM, честi, гiдностi або дiловiй репутацiТ Асоцiацii;

3.1б.5. вчинення дiй або бездiяльностi, несумiсних iз метою АсоцiацiТ;

3.16.6. вчинення дiй або бездiяльностi, що завдають значну майнову або немайнову шкоду
АсоцiацiТ;

З.16.-l . втрати довiри iнших членiв Асоцiацii;

3.1б.8. неучасть в дiяльностi Асоцiацii протягом 12 (дванадцяти) попереднiх мiсяцiв.

З.1'7, Ч_rена Асоцiацii може бути виключено з АсоцiацiТ за рiшенням ПрезидiТ Асоцiацii у разi
невиконання обов'язку щодо сплати вступних та щорiчних членських BHecKiB протягом
30 днiв з дня настання строку сплати.

З.18. Рiшення про виключення особи зi складу членiв Асоцiацii приймаеться простою
бi.,rьшiстю голосiв членiв Асоцiацii, якi мають право голосу, що присутнi на Загальних
зборах або на Конференцii повноважних представникiв членiв Асоцiацii, на якiй

розглядаеться питання про виключення учасника зi складу членiв АсоцiацiТ.

_1.19. Припинення членства настае автоматично i не потребуе прийняття рiшення Загальних
зборiв членiв Асоцiацii або Конференцii повноважних представникiв членiв Асоцiацii у
наступних випадках:

-r. 1 9.1 . вIlзнання члена Асоцiацii недiездатною особою;

_:.19.2. набрання законноi сили обвинувального вироку щодо члена Асоцiацii, який скоiЪ
vltltсний злочин;

-:.19.3. crtepTi чи визнання померлим члена Асоцiацii.

_:.]0. Скарги на рiшення, дii або бездiяльнiсть керiвних органiв АсоцiацiТ, пов'язаних iз
набl-ттям та припиненням членства, правами та обов'язками членiв, розглядаються на
Загаlьних зборах членiв Асоцiацii або Конференцii повноважних представникiв членiв
Асоцiацii. Якщо Загальнi збори або Конференцiя повноважних представникiв членiв
Асоцiацii уповноважить на це iнший постiйний або тимчасовий орган, скарги

розг_.lщаються протягом двох мiсяцiв пiсля того, як особа дiзналася або мала дiзнатися
про TaKi рiшення, дii або бездiяльнiсть.
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1. },пр.\в-lIння JIяJьнIстю АсоцIАцIi
} rрав.-riння дiя--lьнiстю Асоцiацii з:i1-1снюють iT KepiBHi органи, а саме:
- Зага--тьнi зборlr ч,-tенiв дсоцiацii:
- Конференцiя повноважних представникiв членiв Асоцiацii;
- Презlr:iя:
- Презlt:ент Асоцiацii;
- Вiце президент дсоцiацii;
- Вltконавчий !иректор Асоцiацii;
- С eKpeTapiaT Асоцiацii.

Зага,-lьнi збори члепiв Асоцiацii с вищим органом Асоцiацii, який вправi приймати
р_tUення з будь-яких питань iT дiяльностi, в тому числi скасовувати рiшення iнших
tlргaнiв Асоцiацii. На Загальних зборах членiв Асоцiацiт мають npuuo бути присутнi Bci
ч,lенIl Асоцiацiт. Загальнi збори членiв асоцiацiт вважаються повноважними, якщо на
HIl\ прIIсутнi не менше половини членiв Асоцiацii, плюс один член Асоцiацii.
\' вttпадку, якщо в Асоцiацii iснуватимуть вiдокремленi пiдроздiли то за рiшеннямпрезlr.rii Асоцiацiт або Президента Асоцiацiт, замiсть Загальних зборiв асоцiацii може
u-К_lIIК3ТИсь Конференцiя повноважних представникiв членiв АсоцiацiТ, яка мас TaKi rrt
carti повноваження, як i Загальнi збори членiв АсоцiацiТ.

на Конференцii повноважних представникiв членiв Асоцiацiт мають право брати участьBci ч--lени Асоцiацii, делегованi вiдповiдними вiдокремленими пiдроздiлами Дсоцiацii.
Кt]НфgРg'ЦiЯ ВВаЖаеТЬСЯ ПОВноважною, якщо на нiй присутнi na *an-. половини
_]е,-tегатiв, делегованих вiдповiдними вiдокремленими пiдроздiлами, плюс один член
_{соцiацii.

ЧеРГОВi ЗаГаЛЬНi ЗбОРИ членiв АсоцiацiТ або чергова Конференцiя повноважних
пре,]ставникiв членiв Асоцiацii скликаеться Президiсю Асоцiацii, або на urro.y ,.
\Iенш, як 10 (десять) вiдсоткiв членiв Асоцiацii, не рiдше одного разу на piK.

ПОЗаЧеРГОВi ЗаГаЛЬНi ЗбОри членiв Асоцiацii або Конференцiя повнова}кних
ПРеJсТовникiв членiв Асоцiацii скликасться Президiею, Президентом Дсоцiацii або на
вII\Iог)/ не менш, як l0 (десять) вiдсоткiв членiв Асоцiацii. Позачерговi Загальнi збори
ч_-lенiв асоцiацii або Конференцiя повноважних представникiв членiв Дсоцiацii
ск.lilка€ться протягом 10 календарних днiв.

В повiдомленнi про скликання Загальних зборiв членiв Асоцiацii або КонференцiТ
повноважних представникiв членiв Асоцiацii мають бути зазначенi дата, час та мiсце iT
проведення, а також порядок денний.

ПОВiДОМЛеННЯ ПРО СКликання Загальних зборiв членiв Асоцiацii або конференцiт
ПОВНОВаЖНИХ ПРеДСТаВНИКiВ ЧЛеНiВ АСОЦiацii публiкусться на сайтi Дсоцiацii не пiзнiшеяк за 10 днiв до дати проведення Загальних зборiв членiв Асоцiацii або КонференцiТ
повноважних представникiв членiв Асоцiацii.

ДО ВИКЛЮЧНОТ КОМПеТенцiТ Загальних зборiв членiв Асоцiацiт або конференцii
повноважних представникiв членiв Асоцiацiт належить вирiшення наступних питань:

-}
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4,9.\, внесення змiн та доповнень до Статуту Асоцiацii, затвердження регламенту
проведення Загальних зборiв членiв Асоцiацii або Конференцii повноважних
представникiв членiв АсоцiацiТ;

4,9,2. затвердження основних напрямкiв, планiв i програм дiяльностi АсоцiацiТ;

4.9.З, розпорядження майном Асоцiацii, делегування окремих повноважень iншим органам
або особам (KpiM тих, що законами вiднесенi до повноважень вищого керiвного
органу);

1.9.4, обрання та вiдкликання, в тому числi дострокове, Президента та обраних членiв
Президii Асоцiацii, секретаря Загальних зборiв членiв Асоцiацii або Конференцii
повноважних представникiв членiв Асоцiацii;

-t.9.5. заснування Асоцiацiею юридичних осiб, в тому числi засобiв масовоТ iнформацii,
затвердження положень (cTaTyTiB) таких юридичних осiб та ix припинення;

1.9.6. створення та припинення вiдокремлених пiдроздiлiв Асоцiацii, затвердження положень
про ix дiяльнiсть;

1.9.7. затвердження розмiру вступних та щорiчних BHecKiB членiв Асоцiацii та cTpoKiB ik
сплати;

-+.9.8. виключення членiв АсоцiацiТ (KpiM виключення з пiдстав, визначених у пунктi 3.16.
Статуту);

4.9.9. прийняття рiшення про реорганiзацiю Асоцiацii, визначення
персонального складу KoMicii по реорганiзацii Асоцiацii;

4.9.10. прийняття рiшення про саморозпуск Асоцiацii, визначення
персонального складу KoMiciT з припинення, напрямкiв використання

чисельностi та

чисельностi та
майна Асоцiацii,

що залишиться пiсля iT саморозпуску.

4.10. Загальнi збори членiв Асоцiацii або Конференцiя повноважних представникiв членiв
АсоцiацiТ мае повноваження приймати рiшення з будь-яких iнших питань дiяльностi
Асоцiацii.

4.11. Рiшення Загальних зборiв членiв Асоцiацii або Конференцii повноважних
представникiв членiв Асоцiацii вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала
проста бiльшiсть членiв Асоцiацii, у яких с право голосу на Загальних зборах членiв
Асоцiацii або на Конференцii повноважних представникiв членiв Асоцiацii.

4.|2. Головус на Загальних зборах членiв АсоцiацiТ або на засiданнях КонференцiТ
повноважних представникiв членiв Асоцiацii особа з числа членiв АсоцiацiТ, обрана
Загальними зборами членiв Асоцiацii або Конференцiею повноважних представникiв
членiв асоцiацii. Хiд Загальних зборiв членiв Асоцiацii або Конференцii повноважних
представникiв членiв Асоцiацii протоколюсться секретарем Загальних зборiв членiв
Асоцiацii або Конференцii повноважних представникiв членiв Асоцiацii, що також
обирасться з числа членiв Асоцiацii. Протоколи засiдань Загальних зборiв членiв
Асоцiацii або Конференцii повноважних представникiв членiв Асоцiацii ведуться
секретарем Загальних зборiв членiв Асоцiацii або Конференцii повноважних
представникiв членiв Асоцiацii i пiдписуються Президентом i секретарем Загальних
зборiв членiв асоцiацii або Конференцii повноважних представникiв членiв Асоцiацii.
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4.13. На перiод мiж засiданнями Загальних зборiв членiв Асоцiацii або Конференцii
повноважних представникiв членiв Асоцiацii ,керус Президiя АсоцiацiT, яку очолю€
Президент Асоцiацii.

4.|4. Президiя Асоцiацii е постiйно дiючим керiвним органом Асоцiацii, який здiйснюе

управлiння ii поточною дiяльнiстю. Президiя Асоцiацii створюеться в складi таких
осiб: Президент Асоцiацii (надалi - Президент) та до десяти iнших членiв Президii
АсоцiацiТ. Строк повноважень одного складу Президii Асоцiацii склада€ 3 (три) роки.

4.15. Президiя Асоцiацii пiдзвiтна Загальним зборам членiв Асоцiацii або Конференцii
повноважних представникiв членiв АсоцiацiТ i органiзовуе виконання ii рiшень.

4.16, Президiя складаеться з трьох постiйних членiв, якi е засновниками Асоцiацii та до
десяти iнших членiв Президii. Три члени Президii, якi е засновниками Асоцiацii е

постiйно дiючими (тобто не переобираються). Iншi члени Президii обираються та
звiльняються з посад Загальними Зборами учасникiв асоцiацii або Конференцiею
повноважних представникiв членiв Асоцiацii. Одна й та ж особа може обиратись
членом Президii Асоцiацii необмежену кiлькiсть разiв.

4.|7. Президент або член Президii Асоцiацii може добровiльно скласти з себе повноваження.
Загальнi збори членiв Асоцiацii або Конференцiя повноважних представникiв членiв
Асоцiацii приймас вiдставку члена Президii. Повноваження члена Президii Асоцiацii
можуть бути достроково припиненi також на пiдставi рiшення Загальних зборiв членiв
Асоцiацii або Конференцii повноважних представникiв членiв Асоцiацii. Вiдставка
члена Президii не мас наслiдком припинення його членства в Асоцiацii. Президент
достроково припиняс своi повноваження лише за рiшенням бiльшостi членiв президii.
Загальнi збори членiв АсоцiацiТ або Конференцiя повноважних представникiв членiв
Асоцiацii своею абсолютною бiльшiстю може подавати на розгляд пропозицiю про
дострокове припинення повноважень Президента.

4.18. Якщо член Президii подае письмову заяву про припинення повноважень або втрачае
здатнiсть виконувати обов'язки з iнших причин - у зв'язку з чим кiлькiсть членiв
Президiя стае меншою, нiж визначено Статутом, Президiя бiльшiстю голосiв призначае
(кооптуе) нового члена на строк до чергових Загальних зборiв членiв АсоцiацiТ або
Конференцii повноважних представникiв членiв Асоцiацii. Рiшення Президii, прийнятi

у кооптованому складi, мають ту ж юридичну силу, що й рiшення Президii, обраноi
Загальними зборами членiв Асоцiацii або Конференцiею повноважних представникiв
членiв Асоцiацii.

4.19. Прзидiя працюе в режимi засiдань, що вiдбуваються за потребою. Черговi та
позачерговi засiдання Президiя Асоцiацii скликаються Президентом Асоцiацii за
власною iнiцiативою чи за iнiцiативою принаймнi одного члена Президii.

4.20. На засiданнi Президii Асоцiацii головус Президент Асоцiацii або один iз членiв
ПрезидiТ Асоцiацii за дорученням Президента Асоцiацii. Засiдання Президii Асоцiацii е

правомочним, якщо на ньому присутня бiльшiсть його складу. Рiшення Президii
Асоцiацii вважа€ться прийнятим, якщо за нього проголосув€rла проста бiльшiсть складу
ПрезидiТ Асоцiацii. При piBHocTi голосiв приймаеться рiшення, за яке голосував
Прзидент АсоцiацiТ.
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4,2l. Рiшення ПрезидiТ оформлюються протоколом, який пiдписуеться Президентом та
членами Президii Асоцiацii, присутнiми на засiданнi Президii АсоцiацiТ.

4.22. Що виключноТ компетенцiТ Президii АсоцiацiТ вiдноситься:

4.22,|. визначати KoHKpeTHi завдання i форми дiяльностi Асоцiацii згiдно зi Статутом та
рiшеннями Загальних зборiв членiв асоцiацiТ або Конференцii повноважних
представникiв членiв Асоцiацii;

4.22.2.затвердження кошторису надходжень i витрат (бюджету) Асоцiацii на piK, змiн i
доповнень до нього, а також рiчного фiнансового звiту за результатами дiяльностi
АсоцiацiТ;

4.22,3. прийняття та затвердження за поданням Голови Президiя АсоцiацiТ складу
CeKpeTapiaTy Асоцiацii;

4.22,4. прийняття осiб в члени АсоцiацiТ;

4.22.5.розробка проекту бюджету Асоцiацii на наступний piK, змiн i доповнень до нього) а
також рiчного фiнансового звiту за результатами дiяльностi Асоцiацii;

4.22.6. затверджувати i змiнювати оперативнi i фiнансовi плани Асоцiацii;

4.22.'7. встановлювати порядок фiнансування та iнших фор* реалiзацii статутних завдань;

4,22,8. наДання згоди Президенту Асоцiацii на укладення правочинiв на суму, що перевищу€
10 000 (десять тисяч) гривень, а також угод щодо нерухомого майна;

4,22.9. затвердження штатного розпису Асоцiацii, прийняття рiшення про премiювання
працiвникiв АсоцiацiI;

4.22.10, затвердження зр€вкiв печатки, штампiв, символiки (в тому числi порядок iT

ВикорисТання та зберiгання) i бланкiв з власною назвою Асоцiацii, а також зразкiв
посвiдчення члена АсоцiацiТ;

4,22,|1. прийняття рiшення про участь у спiлках, асоцiацiях та органiзацiях та вихiд iз
них;

4.22.|2. Президiя Асоцiацii мае повноваження приймати рiшення з iнших питань, KpiM
тих, що вiднесенi до виключноi компетенцiТ Загальних зборiв членiв асоцiацii або
КонференцiТ повноважних представникiв учасникiв Асоцiацii;

4.22.1З, прийняття рiшення про виключення члена АсоцiацiТ з АсоцiацiТ у разi
неВиконання ним обов'язку щодо сплати вступних та щорiчних членських BHecKiB
протягом 30 днiв з дня настання строку сплати;

4.22.14. затвердженняПоложенняпродiяльнiсть волонтерськоiорганiзацii.

4.2З, В межах своеi компетенцiТ i повноважень встановлених даним Статутом, Загальними
зборами членiв Асоцiацii або Конференцiею повноважних членiв Асоцiацii та
Президiею, оперативне управлiння справами, майном та коштами Асоцiацii здiйснюс
Президент АсоцiацiТ, забезпечуе виконання Тх рiшень.

4,24. Президент Асоцiацii призначасться та звiльняеться з посади абсолютною бiльшiстю
членiв ПрезидiТ з числа членiв Президii. Строк повновая(ень Президента АсоцiацiТ
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ск-rlадас три роки. одна й та я< особа може бути обрана Президентом Асоцiацii
необмежену кiлькiсть раз.

1.25. ПрезидентАсоцiацiТ:

+.25,1. офiчiйно представляе Асоцiацiю без довiреностi в органах державноi влади, органах
лtiсцевого самоврядування, а також у вiдносинах з iншими особами в YKpaTHi та в
iнших державах;

4,25.2. BlIJa€ накази, розпорядження, iншi нормативнi документи АсоцiацiТ;

;.]5.3, органiзовуе документообiг, дiловодство, ведення бухгалтерського облiку та звiтностi
Асоцiацii;

j.]5,4. забезпечус виконання рiшень i доручень керiвних органiв управлiння Асоцiацii;

j.]5.5. вi:кривас i закривае рахунки АсоцiацiТ в банках та iнших фiнансових установах,
пi:писус банкiвськi та iншi фiнансовi документи;

j,]5.б. звертасться до органiв державноi влади, органiв влади АвтономноI Республiки Крим,
органiв мiсцевого самоврядування, ix посадових i службових осiб з пропозицiями
( за\,важеннями), заявами (клопотаннями), скаргами;

:.]5.7. oJep;Kye у порядку, визначеному законом, публiчну iнформацiю, що знаходиться у
во.-lодiннi суб'ектiв владних повновах(ень, iнших розпорядникiв публiчноi iнформацii;

:,]5.8. встановлюс посадовi оклади в межах затвердженого Президiям штатного розпису та
преrrii на виконання рiшень Президiя;

: ]5.9. з:iйснюе прийнятгя, переведення на iншу роботу, вiдсторонення вiд неi та звiльнення
прашiвникiв Асоцiацii, застосовус до них заходи заохочення та стягнення, затверджу€
поса-]овi iнструкцii працiвникiв АсоцiацiТ;

j:5.1(,). призначае тимчасового заступника та видас довiреностi на вчинення дiй та
пре.fставництво вiд iMeHi АсоцiацiТ;

: ]-i.11, виступас розпорядником коштiв та майна АсоцiацiT в межах, визначених
CTaTvToM, уклада€ та пiдписус правочини (в тому числi - господарськi та iншi
]trговори) вiд iMeHi Асоцiацii;

- - r . ] органiзовуе пiдготовку засiдання ПрезидiТ Асоцiацii;

- - r _ _: \, випадках, якщо при голосуваннi, голоси членiв ПрезидiТ на засiданнi дiляться
lt:,tsнl,. то голос Президента Асоцiацii мае вирiшальне значення при такому
. ...-.i..gr,зaHHi;

- :: . 
j. надас членам Асоцiацii на ix запит iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацii;

- -j _5. Президент АсоцiацiТ е пiдзвiтним Загальним зборам членiв асоцiацii або

Кс,,-:ОеренцiТ повноважних представникiв членiв Асоцiацii та щорiчно звiту€ перед
З". :lьнltми зборами членiв Асоцiацii або Конференцiею повнова}кних представникiв
._._el;iB Асоцiацii про свою дiяльнiсть;

- _j .:. Президент Асоцiацii здiйснюе iншi повноваження, не вiднесенi до виключноi
.:с,1,1:етенцiТ Загальних зборiв членiв асоцiацii або Конференцii повноважних
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пгае_]ставникiв учасникiв АсоцiацiТ та ПрезидiТ Асоцiацii, здiйснюе iншi адмiнiстративнi
ф,. чкuii'. спрямованi на реалiзацiю статутних завдань Асоцiацii.

* ]^ K::,BHllKl{ органiзацiй, створених (заснованих) Асоцiацiею, пiдпорядковуються
,1з, _t середньо Президенту АсоцiацiТ.

- -- Зэ :iшенням Президii Асоцiацii Може обиратись Вiце презиДенТа дсоцiацiТ, який
__-,зtтнl,tй у своIй дiяльностi Президii Асоцiацii. Вiце президента мае право, за
- - _rf/\енням iз Президентом та Президiсю пiдписувати договори, Полоя<ення та iншi
_]:зчiвi документи.

- - ' : ' эiшенням ПрезидiТ АсоцiацiТ та При потребi Мояtе сТВорюВаТИсЬ CeKpeTapiaT:,;"цiацiТ, який е постiйно дiючим виконавчим органом Асоцiацii, склад 
"no.o-- -iliраеться Президiсю АсоцiацiТ за поданням Президента АсоцiацiТ.

- _ - ']о компетенцi[ CeKpeTapiaTy вiдносиТЬся пiдготовка Та проВеДення конференцiй,
з'iздiв, симпозiумiв, iнших наукових заходiв Асоцiацii. За для цього CeKpeTapiaT
на:iлясться правами взаемодiяти iз органами державноi влади) органами мiсцевого
са\Iоврядування, а також пiдприемствами, установами та органiзацiями УкраiЪи
незLrIежно вiд форм власностi, мiжнародними неурядовими органiзацiями дJIя
за-I\/ченнЯ коштiВ на проведення та реалiзацiю вищезазначених заходiв.

- _]it, !о ceKpeTapiaTy входять: Виконавчий !иректор АсоцiацiТ, що виконус функцii по
керiвництву дiяльностi cekpeTapiaTy Асоцiацiт, а також до десяти спiвробiтникiв чи
Bo,roHTepiB, Порядок членства та дiяльностi CeKpeTapiaTy затверджуеться Полох<енням
про CeKpeTapiaT, що затверджуеться на засiданнi ПрезидiТ Асоцiацii. CeKpeTapiaT
обllрасться строком на 3 (три) роки. Члени CeKpeTapiaTy мають право бути обран"r" до
ск-lаду CeKpeTapiaTy необмежену кiлькiсть рiLз.

],-11, CeKpeTapiaT мас право для виконання мети та статутних завдань органiзовувати
проведення презентацiй для працiвникiв фармацевтичних закладiв та споживачiв,
зацiкавлених у товарах медичного характеру.

-i,32, CeKPeTaPiaT В СВОТ ДiЯЛЬНОСтi пiдпорядковуеться Президенту Асоцiацii та пiдзвiтний
Президii АсоцiацiТ i за результатами своеi дiяльностi нада€ Президii Дсоцiацii щорiчний
звiт про виконану роботу.

_+,зз, Рiшення, дiТ та бездiяльнiсть керiвних органiв АсоцiацiТ можуть бути оскарженi до суду
в порядку, передбаченому законодавством Украiни.

5. порядок звIтувАчуя прЕзидIi асоцlацIi пЕрЕд
II ЧЛВНАМИ

-i,1, ПРеЗИДiЯ АСОЦiаЦii Звiтус перед членами Асоцiацii на кожних загальних зборах членiв
аСОЦiаЦiТ абО На КОЖНiЙ КОНференцii повновах(них представникiв членiв дсоцiацii з
питань, пов'язаних з реалiзацiею покладених на нього повноважень та здiйснення
статутних завдань Асоцiацii.

5,2, Щорiчний звiт по виконанню статутних завдань пiдлягас оприлюдненню протягом З0
днiв з дня озвучування.
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,_ ,:.лlя .\соцiацii
а,\ На ЗаПИТи

, ,_]:r,

у 30 денний термiни надае вiдповiдi письмово або електронною
членiв Асоцiацii щодо своеi дiяльностi та реалiзацiТ статутних

Прзlшiя АсоцiацiI забезпечуе для членiв Асоцiацii вiльний доступ до iнформацii про
його:iя_-lьнiсть, у тому числi про прийнятi рiшення та про здiйсненнi cTaTyTHi завдання.

б. порядок оскАржЕння рIшЕнь, дIЙ, БЕ,здIяльностI
ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

Ч-lенп Асоцiацii мають право оскаржити рiшення, дiю або бездiяльнiсть iншого члена
_\соцiацii, Президента Асоцiацii, Президii Загальним зборам членiв Асоцiацii або
Конфренцii повноважних представникiв членiв АсоцiацiТ шляхом подання письмовоi
L-ХаРПl:

на :iT. бездiяльнiсть або рiшення члена АсоцiацiТ - первинна скарга подаеться до
Презlцента Асоцiацii, який зобов'язаний отримати письмовi пояснення вiд особи, дiI,
без:iяльнiсть або рiшення якоi оскаржуеться, та протягом 20 (двадцяти) робочих днiв
розг.тIнуги скаргу iз письмовими поясненнями та повiдомити про результати 'fi

розг.-Iяду скаржника. В разi вiдхилення скарги - повторна скарга подаеться до Президii
_trсоцiацiТ, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому черговому або
позачерговому засiданнi, iз обов'язковим викликом члена Асоцiацii, якиЙ скаржиться, а
також члена Асоцiацii, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржуеться. В разi
вi.тхилення скарги Президiею Асоцiацii - повторна скарга подаеться до Загальних
зборiв членiв асоцiацii або Конференцii повноважних представникiв членiв АсоцiацiТ,
якi зобов'язанi розглянути скаргу на найближчому позачерговому засiданнi, iз
обов'язковим викликом члена Асоцiацii який скаржиться, а також члена Асоцiацii i дiТ,
бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржуеться;

на дii, бездiяльнiсть або рiшення Президента Асоцiацii - первинна скарга подаеться до
Президii Асоцiацii, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засiданнi, iз
обов'язковим викликом члена АсоцiацiТ, який скаржиться, а також Президента
Асоцiацii дii, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржуеться. В разi вiдхилення скарги
Президiею Асоцiацii - повторна скарга подасться до Загальних зборiв членiв АсоцiацiТ
або Конференцii повноважних представникiв членiв Асоцiацii, якi зобов'язанi

розгJuIнути скаргу на найближчому черговому або позачерговому засiданнi, iз
обов'язковим викликом члена Асоцiацii, який скаржиться, а також Президента
АсоцiацiТ дii, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржу€ться;

на дii, бездiяльнiсть або рiшення члена ПрезидiI Асоцiацii - первинна скарга подаеться
до Президента Асоцiацii, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих
днiв, iз обов'язковим викликом члена Асоцiацii, який скаржиться, а також члена
Президii Асоцiацii дii, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржуеться. В разi вiдхилення
скарги Президентом Органiзацii - повторна скарга подаеться до Загальних зборiв
членiв Асоцiацii або Конференцii повноважних представникiв членiв Асоцiацii, якi
зобов'язанi розглянути скаргу на найближчих чергових чи позачергових Загальних
зборах членiв Асоцiацii або на найближчiй черговiй або позачерговiй КонференцiТ, iз
обов'язковим викликом члена Асоцiацii, який скаржиться, а також члена Президii
Асоцiацii дii, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржусться. Скарга на дiТ,
бездiяльнiсть або рiшення члена Президii Асоцiацii, яка потребус розгляду на
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позачергових Загальних зборах членiв Асоцiацii або позачерговiй Конференцii
повноважних представникiв членiв Асоцiацiт, е пiдставою для скликання таких
загальних зборiв членiв Асоцiацii або такот Конференцii протягом тридцяти днiв з дня
надходження TaKoi скарги;

6.1,4. на дiТ, бездiяльнiсть абО рiшеннЯ ЗагальниХ зборiВ членiВ Асоцiацii чи КонференцiТ
повноважних представникiв членiв Асоцiацii - до суду, вiдповiдно до чинного
Законодавства на момент оскарження таких дiй, бездiяльностi або рiшень.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ I ПОРЯДОК ВИКОРИСТДННЯ КОШТIВ
ТА IНШОГО МАЙНА АСОЦIАЦIi

,7 ,1, Асоцiацii може мати у власностi кошти та iнше майно, необхiдне для здiйснення if
статутноТ дiяльностi.

7.2. Кошти та майно Асоцiацii складаються з:

7.2.1. коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротнот фiнансовоi
допомоги чи добровiльних пожертвувань;

7.2.2. коштiв, отриманих Асоцiацiсю за результатами грантiв;

].2.з, пасивних доходiв, в тому числi - дивiдендiв, отриманих Асоцiацiею вiд створених нею
юридичних осiб;

7 ,2.4. коштiВ або майна, якi надходять вiД ведення основноТ дiяльностi ДсоцiацiТ;

7.2.5. дотацiй або субсИдiй, отриМаних iЗ державного або мiсцевого бюджетiв, державних
цiльових фондiв або в межах технiчноТ чи благодiйноi, у тому числi гуманiтарноТ,
допомоги;

7.2.6. вступних та членських BHecKiB членiв АсоцiацiТ, сума яких визначасться Загальними
зборами членiв Асоцiацii або Конференцiею повноважних представникiв членiв
АсоцiацiТ.

7.з. У власностi Асоцiацii можуть бути житловi будiвлi, споруди, iнше нерухоме майно,
обладнання, iHBeHTap, грошовi кошти, будь-яке iнше майно та майновi права,
нематерiальнi активи (у тому числi об'скти iнтелектуальноi власностi), необхiднi для
забезпечення статутноi дiяльностi Асоцiацii.

].4. Майно, передане Асоцiацii ii членами у власнiсть, е власнiстю Асоцiацii i поверненню
не пiдлягае. Асоцiацiя самостiйно володiе, користуеться, розпоряджаеться власним
майном, здiйснюс по вiдношенню до нього будь-якi дiт, що не суперечать чинному
законодавству УкраiЪи.

7.5, Кошти АсоцiацiТ спрямовуються на виконання статутних завдань, оплати працi та
соцiальних заходiв для працiвникiв Асоцiацii, закупку обладнання та iнвентарю, iншого
майна та майнових прав, нематерiальних та iнших активiв для забезпечення статутноi
дiяльностi Асоцiацii.

7.6. Асоцiацiя формуе i виконуе власний бюджет.

t7

о

о



7.7. ,Щоходи (прибутки) АсоцiацiТ використовуються виключно для фiнансування видаткiв

на утримання Асоцiацii, реалiзацii мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi,
визначених Статутом.

7.8. Асоцiацiя не може розподiляти отриманi доходи (прибутки) або ix частини серед
засновникiв (учасникiв), членiв АсоцiацiТ, працiвникiв (KpiM оплати iхньоi працi,
нарахування единого соцiального внеску), членiв органiв управлiння та iнших
пов'язаних з ними осiб.

7.9, Асоцiацiя не мае права забезпечувати позики або кредити членам керiвних органiв
АсоцiацiТ.

7.10. Асоцiацiя несе вiдповiдальнiсть за своiми зобов'язаннями BciM майном, яке Тй належить

та на яке може бути звернено стягнення згiдно з чинним законодавством Украiни.

7.||. Дсоцiацiя не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями cBoix членiв, а члени не несуть

вiдповiдальностi за зобов'язаннями Асоцiацii. Члени Асоцiацii не мають права на

частку майна громадського об'еднання.

1.|2. Дсоцiацiя не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями створених нею юридичних осiб, а

юридичнi особи, cTBopeHi Асоцiацiею, не несуть вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями
АсоцiацiI. Асоцiацiя отримуе лише пасивнi доходи вiд дiяльностi створених нею

юридичних осiб у виглядi дивiдендiв.

7.1З, Асоцiацiя зобов'язана вести податковий та бухгалтерський облiк, статистичну звiтнiсть,
зарееструватись в органах державноi податковоi iнспекцii та сплачувати податки i
збори у порядку i розмiрах, передбачених законодавством.

7.I4, Асоцiацiя не рiдше одного разу на piK оприлюднюе звiти та iншу iнформацiю про

джерела залучення коштiв i майна для здiйснення статутноТ дiяльностi та про напрямки
iх використання вiдповiдно до законодавства Украiни.

7.15, Власнiсть Асоцiацii охоронясться законом. Збитки, завданi АсоцiацiТ в результатi
порушення iT майнових i немайнових прав власностi громадянами, iноземцями,
особами без громадянства, юридичними особами i державними органами,

вiдшкодовуються добровiльно або за рiшенням суду,

7.|6. Щержавний контроль за дiяльнiстю Органiзацii здiйснюеться державними органами у
порядку, передбаченому законодавством Украiни.

8. ВIДОКРВМЛЕНI ШДРОЗДIЛИ АСОЦIАЦIi

'7.|7. Асоцiацiя мае право на створення вiдокремлених пiдроздiлiв.

7.18. Вiдокремленi пiдроздiли створюються за рiшенням Загальних зборiв членiв Асоцiацii
або Конференцii повноважних представникiв членiв Асоцiацii та легалiзуються у
встановленому законодавством порядку.

'7,I9. Члени АсоцiацiТ ведуть спiльну дiяльнiсть шляхом об'еднання у вiдокремленi
пiдроздiли, якi створюються членами Асоцiацii за територiальним принципом за мiсцем
проживання не менш, нiж трьох членiв Асоцiацii.

7.20, У своiй дiяльностi вiдокремленi пiдроздiли керуються цим Статутом та Положенням,
затвердженим Загальними зборами членiв Асоцiацii або Конференцiею повноважних
представникiв членiв АсоцiацiТ.
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'7.2|. Вiдокремленi пiдроздiли Асоцiацii не мають статусу юридичноi особи.

7.22, Вiдокремленi пiдроздiли Асоцiацii мають вищий керiвний орган - збори членiв, та
керiвника, який обираеться Загальними зборами членiв АсоцiацiТ або Конференцiею
повноважних представникiв членiв АсоцiацiТ.

7 .2З. Керiвник вiдокремленого пiдроздiлу Асоцiацii органiзовуе дiяльнiсть членiв АсоцiацiТ
по виконанню Статуту Асоцiацii, веде облiк членiв, що приймаються до
вiдокремленого пiдроздiлу, викону€ iншi повноваження, наданi керiвними органами
Асоцiацii.

7.24. Керiвники вiдокремлених пiдроздiлiв мають право дiяти вiд iMeHi АсоцiацiТ на пiдставi
довiреност ей, виданих Президентом Асоцiацii,

7.25. Асоцiацiя пiдтверджуе свiй всеукраТнський статус вiдповiдно до закону.

7.26. Асоцiацiя мае право припинити вiдокремленi пiдроздiли шляхом прийняття
вiдповiдного рiшення Загальними зборами членiв Асоцiацii або Конференцiею
повноважних представникiв членiв Асоцiацii.

8. МIЖНАРОДНА СПIВПРАЦЯ
8.1. Органiзацiя у вiдповiдностi з своiми статутними завданнями, мае право здiйснювати
спiвробiтництво з iноземними неурядовими органiзацiями та мiжнародними урядовими
органiзацiями з дотриманням законiв Украiни та мiжнародних договорiв Украiни, згода на
обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраiЪи.

8.2. Мiжнародна дiяльнiсть органiзацii здiйснюеться шляхом участi у мiжнародних проектах,
роботi мiжнародних органiзацiй, а також iнших формах, що не суперечать законодавству
УкраiЪи, нормам i принципам мiжнародного права.

8.3. Асоцiацiя мас право вступати до мiжнародних громадських (неурядових) органiзацiй,
пiдтримувати прямi мiжнароднi контакти i зв'язки, укладати вiдповiднi угоди, а також брати
Участь у здiЙсненнi заходiв, що не суперечать мiжнародним зобов'язанням УкраТни та нормам
мiжнародного права.

8.4. При здiйсненнi мiжнародноi дiяльностi Органiзацiя користуеться повним обсягом прав i
обов'язкiв юридичноi особи.

9.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1.Статут дiс безстроково до моменту припинення дiяльностi Асоцiацii.

9.2. Змiни та доповнення до цього Статуту затверджуються рiшенням Загальних зборiв членiв
Асоцiацii або КонференцiТ повноважних представникiв членiв Асоцiацii, яке приймасться не
менше 3/4 присутнiх членiв Асоцiацii, якi беруть участь на Загальних зборах членiв асоцiацii
або Конференцii та мають право голосу на нiй.

9.З. Змiни, що вносилися в cTaTyTHi документи, пiдлягають обов'язковiй реестрацii.

1 0.припинЕння дIяльностI АсоцIАцIi
10.1. Припинення дiяльностi Асоцiацii здiйснюсться шляхом реорганiзацii (злиття, подilry,
приеднання або перетворення) або саморозпуску (лiквiдацii).
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l0.2. Реорганiзацiя Асоцiацii здiйснюеться шляхом присднання до громадського об'еднання
такого самого статусу.
10.З. Рiшення про реорганiзацiю чи саморозпуск Асоцiацii приймаеться Загальними зборами

членiв асоцiацiТ або Конференцiею повноважних представникiв членiв Асоцiацii, якщо за

нього проголосувILIIо не менше Зl4 тryисутнiх членiв Асоцiацii.
10.4. У разi реорганiзацiТ Асоцiацii ii майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
10,5.Саморозпуск Асоцiацii здiйснюеться на пiдставi рiшення Загальних зборiв членiв

Асоцiацii або Конференцii чи рiшення суду.
10.6. Дктиви Асоцiацii передаються однiй або кiльком неприбутковим громадським
органiзацiям вiдповiдного виду або зараховуються до доходу бюджету у разi припинення
юридичноi особи (у результатi if лiквiдацiТ, злиття, подiлу, приеднання або перетворення).

10.7. Саморозпуск Асоцiацii провадиться призначеною Загальними зборами членiв Асоцiацii
або Конференцiею лiквiдацiйною комiсiсю, а у випадку припинення дiяльностi за рiшенням
суду - лiквiдацiйною комiсiею, що призначаеться цим органом.

,10..8.Лiквiдацiйна комiсiя оцiнюе наявне майно АсоцiацiТ, виявляе iT дебiторiв i кредиторiв,

розра4овуеться з ними, вживае заходiв до оплати боргiв Асоцiацii, складае лiквiдацiйний
баланс та подае його Загальним зборам членiв Асоцiацii або Конференцii або органу, що
призначив лiквiдацiйну комiсiю.
10.9: Асоцiацiя втрачае права'Iоридичноi особи та вважаеться такою, що припинила свою

дiяльнiсть, з моменту виключення if з державнЬго реестру.
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