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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦЯ "РАДА КЕРІВНИКІВ 

КООПЕРАТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ", далі – «Рада», є добровільним громадським 

об'єднанням, яке здійснює задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, 

вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.  

«Рада» об'єднує громадян України, Росії, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, 

Республіки Азербайджан, а також інших іноземних громадян, які є керівниками (ректор, 

президент, директор, проректор, заступник директора тощо) навчальних закладів споживчої та 

інших видів кооперації, що об'єдналися на основі спільної діяльності на території України та 

інших іноземних держав для захисту спільних інтересів і досягнення цілей, визначених даним 

Статутом. 

 «Рада» не переслідує в своїй діяльності політичних цілей, не примикає до політичних партій 

та інших політичних об'єднань. 

1.2. «Рада» утворена рішенням Установчої конференції МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ "РАДА КЕРІВНИКІВ КООПЕРАТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ" (Протокол 

№ 1 від 08.10.2010р.). «Рада» зареєстрована Наказом Державної реєстраційної служби України № 

401 від 19.10.2011 року. 

1.3. «Рада» у своїй діяльності на території України  керується Конституцією України, 

міжнародними угодами України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими 

нормативно-правовими актами, а також цим Статутом. 

«Рада» у своїй діяльності на території іноземної держави керується міжнародними угодами і 

законодавством відповідної іноземної держави. 

1.4. У своїй діяльності «Рада» керується принципами законності, гласності, самоврядування, 

виборності керівних і контрольних органів, самофінансування діяльності, а також принципами 

добровільності і рівноправності її членів.  

1.5.  «Рада» є некомерційною, неприбутковою організацією і не має на меті отримання 

прибутку від своєї діяльності. 

1.6. «Рада» набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації  відповідно до 

вимог чинного законодавства, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, печатку, 

штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, відкриває рахунки у національній та 

іноземній валюті в установах банків України та інших країн у порядку передбаченому чинним 

законодавством. 

1.7. «Рада» відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним їй майном, на яке згідно з 

чинним законодавством може бути звернено стягнення.  

1.8. Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, організації не відповідають 

за зобов'язаннями «Ради», а «Рада», в свою чергу, не відповідає за зобов'язаннями держави, її 

органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій.  

1.9. «Рада» не відповідає за зобов'язаннями її членів, а члени «Ради» не відповідають за 

зобов'язаннями «Ради».  

1.10.  Діяльність «Ради» здійснюється на території України, Росії, Республіки Білорусь, 

Республіки Молдова, Республіки Азербайджан та на території держав, де будуть створені 

представництва Міжнародної громадської організації «Рада керівників кооперативних  навчальних 

закладів». Термін діяльності «Ради» необмежений. 

1.11. Найменування «Ради»:  

- повне найменування українською мовою: МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦЯ 

"РАДА КЕРІВНИКІВ КООПЕРАТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"; 

- скорочене найменування українською мовою: МРККНЗ; 

- повне найменування російською мовою: МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КООПЕРАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ"; 

- скорочене найменування російською мовою: МСРКУЗ; 

- повне найменування англійською мовою: INTERNATIONAL SOCIAL ORGANIZATION 

"COUNCIL OF HEADS OF COOPERATIVE EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS"; 
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- скорочене найменування англійською мовою: ICMCEE. 

1.12.  Місцезнаходження «Ради»:  

36000, Україна, Полтавська область,  м. Полтава,  вул. Петра Юрченка, будинок № 32/7, кв. 45. 

 

2. МЕТА  (ЦІЛІ)  НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ «РАДИ» 

2.1. Мета (цілі) діяльності: Задоволення та захист законних соціальних, економічних, 

творчих, вікових, національно-культурних, наукових, спортивних та інших спільних інтересів 

своїх членів. 

2.2. «Рада» ставить перед собою освітні, наукові і соціально культурні цілі: 

- об’єднання і координація роботи кооперативних навчальних закладів по вдосконаленню 

навчально-методичної, науково-дослідної і культурно-просвітницької діяльності; 

- створення умов для підвищення якості і розширення освітніх послуг на основі 

упровадження сучасних технологічних досягнень і прийомів у вдосконаленні сфери освіти; 

- проведення злагоджених заходів на ринку освітніх послуг, захист корпоративних інтересів 

членів «Ради»; 

- широке розповсюдження позитивного досвіду роботи провідних навчальних закладів у 

справі розширення інтеграції освіти, створення сприятливого клімату в реалізації основних ідей 

Болонської Конвенції; 

- координація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу кооперативних навчальних закладів, сприяння обміну досвідом, ефективне 

використання нових розробок, тенденцій і ноу-хау у вдосконаленні  освіти;  

-  координація  роботи  щодо соціальної підтримки студентства, сприяння організації 

студентських наукових конференцій, олімпіад, виховних та інших заходів, спрямованих на 

науковий, професійний і творчий розвиток студентів; 

- представляє членів «Ради» в органах державної влади, суді й інших установах і 

організаціях; 

- пропаганда принципів і цінностей кооперації, а також розвиток кооперативної освіти і 

кооперативного руху в Україні і на території іноземних держав шляхом залучення керівників 

кооперативних навчальних закладів до складу членів «Ради»;  

- зміцнення соціального і правового статусу ректорського співтовариства  кооперативних 

навчальних закладів, підвищення його авторитету;  

- розвиток системи соціального партнерства кооперативних навчальних закладів, інших 

освітніх організацій, державних структур, кооперативних організацій, наукових організацій, бізнес 

співтовариств, інших інститутів науково-освітнього співтовариства; 

- сприяння практичній реалізації програм інтеграції кооперативної освіти з науковою та 

інноваційно-орієнтованою виробничою діяльністю, розвиток фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень у кооперативних навчальних закладах. 

2.3. Напрями діяльності «Ради» в межах чинного законодавства України: 

- захищає законні соціальні, економічні, творчі, вікові, національно-культурні, спортивні та 

інші спільні інтереси своїх членів; 

- представляє або рекомендує  своїх  членів  до органів управління освітою державного, 

регіонального і муніципального рівнів; 

- висуває законодавчі ініціативи і бере участь у формуванні та здійсненні державної політики 

в галузі освіти, в прогнозуванні розвитку науки і техніки; 

- сприяє розвитку наукового потенціалу навчальних закладів, бере участь у розробці і 

здійсненні міжнародних, регіональних, муніципальних, соціальних, освітніх і наукових програм;  

- розробляє рекомендації щодо розширення наукових досліджень і сприяє їх впровадженню в 

навчальний процес; 

- сприяє розробці практичних рекомендацій щодо розвитку сфери освіти; 

- проводить міжнародні, регіональні форуми, конференції, зустрічі, наради; 

- здійснює видавничу діяльність; 

- засновує почесні нагороди і звання для членів організації; 
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- у рамках своєї діяльності надає консультаційну, інформаційну підтримку підприємствам, 

організаціям і населенню;  

- здійснює збір, систематизацію, аналіз, придбання і розповсюдження інформації, 

документації і інших матеріалів, що відносяться до сфери діяльності «Ради». 

 

3.  ПРАВА «РАДИ» 

3.1. З метою досягнення встановлених цим Статутом мети (цілі) і здійснення завдань «Рада» 

має право: 

3.1.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі); 

3.1.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з 

пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 

3.1.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у 

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

3.1.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів 

нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності 

громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя; 

3.1.5. проводити мирні зібрання; 

3.1.6. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права 

відповідно до законодавства; 

3.1.7. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової 

інформації; 

3.1.8. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону 

України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; 

3.1.9. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами 

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення 

консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються 

сфери їхньої діяльності; 

3.1.10. на добровільних засадах створювати або вступати в спілки, організації, у тому числі 

міжнародні, укладати угоди про співпрацю і взаємодопомогу, створювати спеціальні відповідні 

фонди; 

3.1.11. створювати госпрозрахункові установи і організації з метою здійснення статутних 

завдань «Ради»; 

3.1.12. встановлювати зв'язки з національними і іноземними організаціями, навчальними 

закладами та іншими юридичними особами, публічно-правовими утвореннями, а також з 

окремими громадянами, брати участь у розробці та здійсненні спільних заходів і проектів; 

3.1.13. створювати постійні, тимчасові комісії і робочі групи для виконання функцій, що 

відносяться до компетенції «Ради»; 

3.1.14. здійснювати інші права, не заборонені законом. 

 

4. ЧЛЕНИ «РАДИ». ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ.  

НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА 

4.1. Членами «Ради» можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства) – керівники (ректори, президенти, директори, проректори, заступники директорів 

тощо) кооперативних навчальних закладів України та інших держав незалежно від організаційно-

правової форми, типу і виду, відомчої підлеглості навчального закладу, які досягли 18-річного 

віку та активно сприяють виконанню статутних завдань «Ради». Членство в «Раді»  є фіксованим і 

підтверджується записом у реєстрі членів Організації. 

4.2. Конференція  «Ради» приймає рішення про прийняття особи в члени «Ради» та вносить 

відповідний запис у Реєстр членів «Ради» не пізніше ніж через два місяці після одержання 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15


 5 

письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також згоду на 

обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства. 

Конференція  «Ради» має право відмовити у прийнятті особи в члени «Ради».  

4.3. Члени «Ради» зберігають свою незалежність і самостійність. 

4.4. Члени «Ради» мають рівні права і  обов'язки. Кожний член «Ради» має один голос при 

рішенні всіх питань, віднесених до компетенції конференції «Ради». 

4.5. Члени «Ради» або їх представники, діючи на підставі довіреності, мають право: 

- брати участь у статутній діяльності та заходах «Ради»; 

- брати участь у Конференції, обирати і бути обраними до керівних органів «Ради»; 

- вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів; 

- отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності «Ради», за умови захисту 

конфіденційної інформації та персональних даних; 

- мати доступ до фінансових та інших звітів «Ради»; 

- добровільно припиняти членство у «Раді»; 

- брати участь у заходах, що проводяться «Радою»; 

- інші права, пов'язані із членством у «Раді», відповідно до законодавства і діючого Статуту.
 

4.6. Члени «Ради» зобов'язані: 

- виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних 

завдань «Ради»; 

- сприяти виконанню статутних завдань «Ради»; 

- пропагувати ідеї, мету (цілі), статутні завдання і діяльність «Ради»; 

- вносити вступні, цільові та регулярно платити щорічні членські внески в порядку і розмірі, 

встановленому конференцією. Вступний внесок – одноразовий грошовий або майновий внесок, 

який сплачується (передається) при вступі до «Ради» у порядку і розмірі, визначеними 

конференцією для досягнення цілей і завдань «Ради».   

Щорічний членський внесок – грошовий або майновий внесок, який сплачується 

(передається) членами «Ради»  щорічно в порядку і розмірі, визначеними конференцією «Ради».  

Цільовий внесок – добровільний внесок членів «Ради», призначений для фінансування 

певних програм «Ради» в рамках його статутної діяльності. 

Сплата вступних, членських, цільових внесків здійснюється членами «Ради» самостійно або 

юридичними особами –навчальними закладами, які вони очолюють. Вступні, членські, цільові 

внески при виході або виключенні з членів «Ради»  не повертаються. 

4.7. Припинення членства в «Раді» відбувається на підставі: 

1) письмової заяви члена, поданого до Конференції «Ради» або президента «Ради» або 

виконавчого директора «Ради»; 

2) рішення Конференції «Ради». 

Член «Ради» вважається вибулим зі складу «Ради» з моменту подачі заяви про припинення 

свого членства в «Раді». 

Членство в Організації припиняється у разі смерті особи. 

Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких 

зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів. 

Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді. 

Конференція «Ради» приймає рішення про виключення члена «Ради» у випадку: 

1) неодноразового порушення вимог Статуту; 

2) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації; 

3) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду 

«Раді»; 

4) неучасті в діяльності «Ради» протягом 12 попередніх місяців; 

5) втраті зв'язку «Радою» або несплати у встановлений термін вступного і (або) щорічного 

членських внесків 
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Член «Ради» виводиться з його складу  у зв'язку з припиненням виконання обов'язків 

керівника (президента, ректора, директора, проректора, заступника директора тощо) 

кооперативного навчального закладу. 

Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та 

припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються Конференцією «Ради».  

 

5. ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ 

5.1. «Рада» діє на основі принципів колегіальності і демократичного управління, що включає: 

- принцип компромісного ухвалення рішень, виходячи з інтересів усіх членів «Ради»; 

- принцип довіри у взаємостосунках між членами «Ради»; 

- рекомендаційний характер адресованих членам «Ради» рішень, що приймаються органами 

управління «Ради». 

 

6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА СТРУКТУРА «РАДИ». 

ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ «РАДИ» 

6.1. Конференція «Ради». 

6.1.1. Вищим керівним органом «Ради» є Конференція «Ради» (чергова, позачергова), яка 

скликається президентом «Ради» або виконавчим директором «Ради» або будь-яким членом 

«Ради», не рідше ніж один раз на рік. 

Позачергова Конференція «Ради» скликається для вирішення невідкладних питань, які 

виникають у процесі діяльності «Ради» та виходять за рамки компетенції контрольно-ревізійної 

комісії, президента і виконавчого директора «Ради». 

Члени «Ради» повинні бути письмово повідомлені про скликання Конференції не пізніше, 

ніж за 5 (п’ять) днів до початку проведення Конференції. Повідомлення має містити проект 

порядку денного, відомості про дату, час і місце проведення Конференції. Повідомлення може 

бути надіслане у письмовій, електронній формі або в усній формі. 

Кожен член «Ради» має право на внесення пропозицій про зміну або доповнення порядку 

денного Конференції. Порядок денний та регламент роботи затверджується рішенням Конференції 

на початку його засідання. 

Конференція «Ради» обирає Головуючого та Секретаря Конференція «Ради». Головуючим та 

Секретарем Конференції «Ради» може бути будь-який член «Ради».  

6.1.2. Конференція правомочна, якщо в її роботі беруть участь не менше  половини членів. 

Рішення «Ради» приймається більшістю голосів членів, присутніх на Конференції. 

6.1.3. Один член «Ради» має один голос. Форма голосування визначається рішенням 

Конференції. Член «Ради» може використовувати право голосу особисто або через свого 

представника, який повинен мати на те письмову довіреність.  

6.1.4. До присутності на засіданнях Конференції  можуть бути запрошені також інші особи з 

правом дорадчого голосу. 

6.1.5. До виключної компетенції Конференції  відносяться вирішення наступних питань 

(повноваження): 

- внесення змін і доповнень у Статут «Ради». Затвердження Статуту «Ради» у новій редакції; 

- затвердження регламенту проведення Конференції; 

- визначення основних напрямків, форм та методів діяльності «Ради», затвердження 

довгострокових програм її діяльності;  

- прийняття до складу членів «Ради» та припинення членства у ній; 

- затвердження кошторису надходжень і витрат (бюджет) «Ради» на наступний рік, а також 

річний фінансовий звіт за результатами діяльності «Ради»;  

- обрання та припинення повноважень президента, виконавчого директора «Ради», голови та 

членів контрольно-ревізійної комісії;  

- заслуховування та затвердження звітів президента і виконавчого директора «Ради» і 

висновку контрольно-ревізійної комісії;  

- реалізація право власності «Ради» на належні їй кошти та майно; 
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- вирішення питання про розміри членських внесків, а також про періодичність та порядок 

сплати цих внесків;  

- затвердження символіки (емблеми, інші розпізнавальні знаки, прапор) «Ради»; 

- заснування інших юридичних осіб та затвердження положень (статутів) заснованих 

«Радою» юридичних осіб, а також ліквідація таких юридичних осіб; 

- створення і припинення відокремлених підрозділів «Ради»; 

- прийняття рішення про участь у спілках, асоціаціях та організаціях та вихід із них; 

- проведення незалежного фінансового або іншого аудиту «Ради»; 

- прийняття рішення  про реорганізацію «Ради»; 

- прийняття рішення  про припинення діяльності «Ради» шляхом саморозпуску, призначення 

ліквідаційної комісії та прийняття рішення щодо використання коштів та майна «Ради» після її 

ліквідації.  

У разі необхідності, Конференція також розглядає та вирішує будь-які інші питання, що 

стосуються  діяльності «Ради». 

6.1.6. У виключних випадках допускається прийняття рішення Конференції шляхом заочного 

голосування (опитування). У такому разі виконавчий директор «Ради» надсилає проект рішення 

або питання для голосування поштою кожному члену «Ради», які повинні протягом 10 

календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у 

письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати 

одержання повідомлення від останнього члена,  виконавчий директор «Ради» повинен 

поінформувати кожного члена «Ради» шляхом надсилання листів про прийняте рішення. Рішення 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини усіх членів «Ради» 

 

6.2. Президент «Ради». 

6.2.1. Президентом «Ради» може бути тільки президент, ректор університету, академії, який 

обирається Конференцією строком на п’ять років. Президентом «Ради» є постійно діючим 

органом «Ради». 

6.2.2.  Президент «Ради» має наступні повноваження: 

- керує діяльністю «Ради»; 

- представляє на затвердження конференції річний план роботи і кошторис доходів та витрат 

«Ради» на рік; 

- затверджує штатний розклад  «Ради»; 

- визначає конкретні завдання і форми діяльності «Ради» згідно зі статутом та рішеннями 

Конференції; 

- затверджує і змінює оперативні і фінансові плани, складає річні бюджети, баланси і звіти 

«Ради». Забезпечує реалізацію планів роботи «Ради»; 

- встановлює порядок фінансування та інших форм реалізації статутних завдань; 

- затверджує зразки та описи бланків, штампів, печаток; 

- підписує від імені «Ради» необхідні документи; 

- представляє «Раду» в органах державної влади, організаціях і громадських об'єднаннях; 

- затверджує рішення  про  створення  місцевих осередків  та  положення, передбаченні  цим  

статутом;     

- вирішує всі питання, пов'язані з діяльністю «Ради», окрім тих, що віднесені до виняткової 

компетенції конференції; 

- подає на затвердження Конференції програми і проекти «Ради»; 

- приймає рішення щодо інших поточних питань діяльності «Ради» та здійснює інші 

адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань «Ради». 

6.2.3. Усі питання, що входять до компетенції Президента «Ради», вирішуються одноособово 

шляхом прийняття Рішення.  

6.2.4. Рішення Президента «Ради» набуває чинності з дня його прийняття, якщо інше не 

обумовлене в самому рішенні. Рішення Президента «Ради» оформлюється письмово та 

підписується Президентом «Ради». 
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6.2.5. За підсумками року Президент «Ради» зобов'язаний звітувати перед Конференцією 

«Ради» про: 

- виконання рішень Конференції «Ради»; 

- заходи вжиті для досягнення мети (цілей) та програми діяльності «Ради; 

- фінансово-економічний стан «Ради». 

Звіт  Президента «Ради» складається у письмовій формі та повинен містити посилання на 

показники бухгалтерської звітності «Ради», детальний аналіз та пояснення. Звіт також 

викладається Президентом «Ради» в усній формі на Конференції. 

 

6.3.Виконавчий директор «Ради». 

6.3.1. Виконавчий директор «Ради» – її постійно діючий центральний статутний орган, який 

обирається конференцією «Ради» строком на десять років. 

6.3.2. Виконавчий директор «Ради»  здійснює організаційно-координаційну та господарсько-

фінансову діяльність «Ради», зокрема має наступні повноваження: 

- виконує організаційно-розпорядчі функції; 

- організовує  підготовку конференції; 

- розробляє і виконує кошторис доходів і витрат «Ради»; 

- укладає цивільно-правові угоди в межах затвердженого  кошторису; 

- організовує виконання рішень конференції і президента «Ради»; 

- виконує координаційну, організаційну роботу в межах діяльності «Ради» безпосередньо з 

його членами (здійснює збір необхідних матеріалів від членів «Ради»; інформує про заплановані і 

ті, що проводяться, заходи тощо); 

- здійснює керівництво діяльністю співробітників «Ради»; 

- відкриває в банках поточні, валютні й інші рахунки; 

- видає довіреність від імені «Ради»; 

- укладає і розриває від імені «Ради» трудові договори із співробітниками «Ради»; 

- готує питання прийому в члени «Ради» і припинення членства в ньому; 

- має право підпису фінансових та інших документів; 

- вирішує питання господарсько-фінансової діяльності «Ради»; 

- вирішує інші питання діяльності «Ради», що не входять у сферу дії конференції і 

президента; 

- представляє «Раду» в органах державної влади, організаціях і громадських об'єднаннях, 

тощо. 

6.3.3. Виконавчий директор здійснює права і виконує обов'язки  «Ради» як юридичної особи, 

діє від його імені без довіреності.  

6.3.4. Повноваження виконавчого директора «Ради» припиняються Конференцією. 

6.3.5. За підсумками року Виконавчий директор «Ради» зобов'язаний звітувати перед 

Конференцією «Ради» про результати своєї роботи. Питання, що підлягають висвітленню у звіті 

можуть бути визначені Конференцією. 

6.3.6. Виконавчий директор «Ради» звітується протягом року, по мірі необхідності, про 

виконання поточних завдань перед Президентом «Ради», на вимогу останнього. 

6.3.7. Звіт  Виконавчого директора «Ради» складається у письмовій формі та повинен містити 

детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Виконавчим директором «Ради» в усній 

формі 

 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ «РАДИ» ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 

7.1. Член «Ради» має право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена «Ради», 

Президента «Ради», виконавчого директора «Ради» шляхом подання письмової скарги до 

Конференції «Ради». Конференція «Ради» зобов’язана розглянути зазначену скаргу на 

найближчому черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який 

скаржиться, а також особи дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.  
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 Дії, бездіяльність або рішення Конференції «Ради» кожний член «Ради» може оскаржити в 

суді, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або 

рішень. 

8.  МАЙНО РАДИ. 

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО 

МАЙНА «РАДИ» 

8.1. «Рада» може мати у власності майно (земельні ділянки, будівлі, будови і споруди, 

житлові фонди, транспорт, устаткування, інвентар, майно культурно-просвітницького і 

оздоровчого призначення), нематеріальні активи, грошові кошти, інші об'єкти власності, необхідні 

для здійснення завдань, передбачених Статутом. 

8.2. Джерелами фінансування «Ради» є: 

- вступні, членські, цільові внески; 

- кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні 

пожертви членів Організації, інших осіб; 

- пасивні доходи; 

- дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових 

фондів; 

- благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога; 

- доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства. 

- кошти та майно з інших джерел, не заборонених законодавством. 

8.3. «Рада» також має право власності на грошові кошти і майно, які придбані в результаті 

господарської діяльності створених нею госпрозрахункових підприємств, установ, організацій. 

8.4. «Рада» має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її 

власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. 

Кошти і майно «Ради» використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та 

соціальних заходів для працівників «Ради». 

8.5. «Рада» не несе відповідальності за зобов'язаннями членів «Ради». Члени не несуть 

відповідальності за зобов'язаннями «Ради», якщо інше не передбачено законодавством. 

8.6. «Рада» не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів «Ради». 

Конференція має право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів 

«Ради». 

8.7. «Рада», створені нею підприємства, організації та установи ведуть оперативний і 

бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та 

обсягах, встановлених законодавством. 

8.8. Контроль за господарсько-фінансовою діяльністю «Ради» здійснює контрольно-

ревізійна комісія, яка обирається конференцією строком на 3 роки. До складу контрольно-

ревізійної комісії можуть входити члени «Ради». 

8.9. Ревізія господарсько-фінансової діяльності «Ради» проводиться щорічно. Голова 

контрольно-ревізійної комісії надає звіт про результати ревізії на  конференції «Ради». 

8.10. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про 

джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх 

використання відповідно до законодавства України. 

8.11. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед 

засновників (учасників), членів «Ради», працівників «Ради» (крім оплати їхньої праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління «Ради» та інших пов’язаних з ними осіб. 

8.12. Доходи (прибутки) «Ради» використовуються виключно для фінансування видатків на 

утримання «Ради», реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим 

Статутом. 

 

9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДПРОЗДІЛІВ «РАДИ» 
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9.1. «Рада» може мати відокремлені підрозділи, які утворюються та припиняються за 

рішенням Конференції «Ради».  

9.2. Відокремлені підрозділи «Ради» не мають статусу юридичної особи. Відокремлені 

підрозділи «Ради» діють на підставі цього Статуту та Положень про них, затверджених  

Конференцією «Ради». 

9.3. Відокремлені підрозділи «Ради» складаються із керівника та штатних працівників 

відокремленого підрозділу. 

9.4. Керівництво діяльністю відокремленого підрозділу здійснюється керівником 

відокремленого підрозділу, що призначається та звільняється з посади за рішенням Конференції 

«Ради». 

9.5. Керівник відокремленого підрозділу здійснює свою діяльність у відносинах з третіми 

особами від імені «Ради» згідно із довіреністю, виданою особо, що уповноважена рішення 

Конференції «Ради» та скріпленою печаткою «Ради». 

9.6. Довіреність, видана керівнику відокремленого підрозділу  повинна містити вичерпний 

перелік наданих йому повноважень. Керівник відокремленого підрозділу має право приймати 

рішення, що стосуються поточної діяльності  відокремленого підрозділу, виконання програмних 

завдань «Ради» та представництва і захисту інтересів «Ради». 

9.7. Керівник відокремленого підрозділу у своїй діяльності є підпорядкованим та 

підзвітним Конференції «Ради». 

9.8. Відокремлені підрозділи «Ради» можуть відкривати рахунки в установах банків 

відповідно до закону. 

9.9. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за 

рішенням Конференції «Ради», а також в судовому порядку. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

10.1. Внесення змін до статуту/затвердження нової редакції статуту затверджується 

рішенням конференцією «Ради». 

Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку визначеному 

законодавством. 

10.2. Внесення змін до статуту/затвердження нової редакції статуту підлягають державній 

реєстрації у встановленому законом порядку і набувають юридичної сили з моменту такої 

реєстрації. 

 

11.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ «РАДИ» 

11.1. Припинення діяльності «Ради» може бути проведено шляхом її реорганізації або 

ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску). 

11.2. Реорганізація «Ради» здійснюється за рішенням конференції, якщо за це 

проголосувало не менше 2/3 членів конференції «Ради». 

11.3. Ліквідація «Ради» здійснюється за рішенням конференції,  якщо за це проголосувало 

не менше 2/3 делегатів конференції  «Ради» або за рішенням суду у випадках і в порядку, 

передбачених чинним законодавством України.  

11.4. У разі припинення «Ради» (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 

перетворення) активи останньої передаються одній або кільком неприбутковим організаціям 

відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у порядку передбаченому чинним 

законодавством України. 

11.5. Припинення «Ради» здійснюється ліквідаційною комісією у порядку передбаченому 

чинним законодавством України. 

 

Президент МРККНЗ     ___________________ Нестуля О.О. 
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