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Стаття 1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.

Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення громадської
організації «Світами» (далі – «Організація»), що створена на підставі
рішення Установчих Зборів засновників від 03 березня 2017 року,
Протокол № 1, фізичними особами на основі їх спільних інтересів для
реалізації мети та напрямків, передбачених цим Статутом.

1.2.

Організація утворюється та діє із всеукраїнським статусом.

1.3.

Основними принципами діяльності Організації є:
 пріоритет суспільних інтересів;
 професіоналізм;
 законність
Діяльність органів Організації та її членів не може суперечити вище
зазначеним принципам.

1.4.
1.4.1.

Повне найменування Організації:
Українською мовою – Громадська організація «Світами»;

1.4.2.

Англійською мовою – Public organization Svitamy.

1.5.
1.5.1.
1.5.2.

Скорочене найменування Організації:
Українською мовою – ГО «Світами»;
Англійською мовою - Svitamy.

1.6.

Організація є вільною у виборі напрямків її діяльності у межах,
передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

1.7.

Місцезнаходження Організації: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 7,
офіс 11.
Стаття 2.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.

Метою Організації є:
 Сприяння розбудові України як самостійної, суверенної,
незалежної, демократичної та правової держави;
 Сприяння соціальному і економічному розвитку України;
 Відродження української мови, культури, національної
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2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.

2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.5.
2.2.1.6.

2.2.1.7.
2.2.1.8.
2.2.1.9.
2.2.1.10.
2.2.1.11.
2.2.1.12.

ідентичності;
Сприяння соціальному прогресу та поліпшенню умов життя
Людини;
Сприяння дотриманню основних прав Людини.
Сприяння утвердженню віри у гідність і цінність людської
особистості;
Життєдіяльність Людини в гармонії з Природою;
Створення умов для передачі гідного стану природи нащадкам;
Розвиток міжнародного позитивного іміджу України;
Сприяння становлення ключової ролі України у підтриманні
міжнародного миру;
Розвиток дружніх відносин між націями та здійснення
міжнародної співпраці у економічній, соціальній, культурній та
інших сферах.

Для досягнення своєї мети Організація ставить наступні завдання:
Духовно-ідеологічні:
Патріотичне виховання нового покоління в дусі українського
козацького лицарства, української національної ідеї, відданості
рідному Українському Народові;
Відбудова об’єктів історичної і культурної спадщини, українських
церков, монастирів та святинь, створення нових пам'яток культури;
Дослідження історії України, сприяння
відновленню історичної
правди, популяризації героїчного минулого Українського Народу;
Проведення комплексу культурно-просвітницьких заходів з метою
пропагування надбань та досягнень українців;
Відродження та впровадження у побут українських традицій, обрядів
та звичаїв;
Збирання та опрацювання наукової, етнографічної, історичної
інформації з метою її використання у здійсненні статутної діяльності
Організації.
Здійснення культурно-освітницької діяльності;
Сприяння написанню науково-дослідних праць;
Формування світогляду гармонійної особистості у суспільстві;
Організація та проведення лекцій, семінарів, тренінгів для підвищення
індивідуальних якостей особистості;
Впровадження ідей розвитку Людини;
Розроблення, фінансування, реалізація і координація з органами
державної
влади,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності,
проектів і програм, що відповідають інтересам Українського Народу,
тощо.
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2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.2.4.
2.2.2.5.
2.2.2.6.
2.2.2.7.
2.2.2.8.

2.2.2.9.

2.2.2.10.

2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.2.3.5.
2.2.3.6.
2.2.4
2.2.4.1.
2.2.4.2.
2.2.4.3.

Економічні:
Збирання та опрацювання економічної, наукової та іншої інформації з
метою її використання у здійсненні статутної діяльності Організації;
Встановлення дружніх та ділових контактів у сфері статутної
діяльності з різними організаціями, підприємствами та установами;
Залучення інвестицій для досягнення мети Організації;
Сприяння економічному зростанню України на основі розбудови
інноваційних комплексів;
Напрацювання рішень та стратегій з метою підвищення ефективності,
конкурентоспроможності та стійкості української економіки;
Сприяння фінансовій самодостатності України;
Пошук та втілення рішень для максимальної орієнтації економічних
процесів на інтереси Українського Народу;
Підтримка перспективних проектів у всіх сферах економічної
діяльності, спрямованих на створення нових робочих місць, розвиток
сучасних технологій, виробництво товарів та послуг з більшою долею
доданої вартості;
Аналіз та впровадження втіленню стратегій, спрямованих на
підтримку
внутрішнього
виробника,
створення
конкурентоспроможних пропозицій від національних підприємств,
альтернативних імпортним товарам та послугам;
Моніторинг тенденцій у світовій економіці з метою напрацювання
вчасних
рішень
та
пропозицій
для
підвищення
рівня
конкурентоспроможності української економіки, тощо.
Соціально-правові:
Сприяння захисту законних інтересів громадян України, іноземців та
осіб без громадянства;
Сприяння соціальній та правовій обізнаності населення;
Сприяння підвищенню соціальних стандартів;
Розробка та впровадження методик,- щодо адаптації особистості до
соціального середовища, пристосування до життя у суспільстві;
Сприяння населенню у нарощуванні своєї соціально-правової
активності у суспільстві;
Висвітлення через ЗМІ актуальних тем, тощо.
Екологічні:
Розвиток екологічної освіти та виховання;
Формування відповідальності особистості за збереження природних
ресурсів та довкілля;
Просвітницька діяльність в галузі екології навколишнього середовища
та екології людини;
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2.2.4.4.
2.2.4.5.

2.2.4.6.
2.2.4.7.
2.2.4.8.
2.2.4.9.

2.2.4.10.
2.2.4.11.

2.2.4.12.
2.2.4.13.
2.2.4.14.
2.2.4.15.

2.2.4.16.

2.2.4.17.

2.2.5.
2.2.5.1.
2.2.5.2.
2.2.5.3.
2.2.5.4.
2.2.5.5.
2.2.5.6.
2.2.5.7.

Експертна діяльність, контроль за станом природних ресурсів,
природоохоронні акції тощо.
Збереження біорізноманіття, створення природоохоронних територій,
підготовка громадських еколого-експертних оцінок, здійснення
громадського екологічного моніторингу;
Пропаганда природоохоронних знань, підготовка спеціалістів з
охорони природи, формування екологічних знань у молоді;
Сприяння розвитку науки в галузі екології та підтримка інноваційних
технологій;
Екологічна журналістика;
Сприяння розробці унікальних способів роботи, поєднання основних
галузей науки,- і забезпечення поставки інноваційних рішень, які
відповідають потребам людей і природи;
Заохочення стійких підходів до використання поновлюваних
природних ресурсів;
Сприяння більш ефективному використанню природних ресурсів і
енергії та максимальному скороченню забруднення навколишнього
середовища;
Захист природних зон і популяцій диких рослин і тварин, особливо
тих, що знаходяться під загрозою зникнення;
Вирішення проблем збалансованого розвитку і раціонального
природокористування;
Розвиток екологічного права, медичної екології, енергозбереження;
Правове спрямування:
з екологізації виробництва, переробки
вторинної сировини і відходів; екофілософії та впровадження
морально-етичних засад збалансованого розвитку;
Проведення спільно з установами різних форм власності заходів
природоохоронного характеру та впровадження ефективних форм
захисту довкілля;
Сприяння співпраці між урядом та громадськістю, які займаються
питаннями охорони природи і збереження природних ресурсів, тощо.
Оздоровчо-туристичні:
Впровадження ідей розвитку здорового способу життя;
Пропагування здорового способу життя та активного відпочинку;
Просвітницька діяльність у сфері здорового харчування;
Створення туристично-оздоровчих центрів;
Сприяння розвитку спорту і туризму;
Розкриття культури, традицій та туристичного потенціалу України її
громадянам та представникам інших країн;
Підвищення рівня особистого здоров’я через участь у програмах
вдосконалення фізичної підготовки та у спортивних заходах;
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2.2.5.8.
2.2.5.9.

Організація походів та інших видів активного дозвілля;
Створення та популяризація туристичних маршрутів, тощо.

2.2.6.
2.2.6.1.

Міжнародні:
Сприяння створенню та просуванню позитивного іміджу України на
міжнародній арені;
Налагодження зв’язків співпраці з українською діаспорою;
Забезпечення культурного обміну та тісної співпраці з українською
діаспорою;
Встановлення дружніх та ділових контактів у сфері статутної
діяльності з міжнародними організаціями, підприємствами і
установами різних форм власності;
Сприяння залученню іноземних туристів в Україну;
Підтримання прямих міжнародних зв'язків та проведення спільних
заходів, тощо.

2.2.6.2.
2.2.6.3.
2.2.6.4.

2.2.6.5.
2.2.6.6.

2.3.

Інші завдання, що не суперечать законодавству України, міжнародним
договорам України та міжнародному праву.

2.4.

Для виконання поставлених завдань Організація
в порядку,
встановленому чинним законодавством України:
Представляє і захищає свої законні права та інтереси, законні права та
інтереси членів Організації в органах державної влади, місцевого
самоврядування та в інших організаціях;
Надає членам Організації методичну, інформаційну та організаційну
допомогу;
Сприяє особистому розвитку членів Організації;
Проводить мирні зібрання;
Вільно поширює інформацію про свою діяльність, пропагує свою
мету;
Взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями
та міжнародними неурядовими організаціями;
Підтримує прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших
країн, укладає відповідні угоди та бере участь у міжнародних заходах з
питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним
зобов’язанням України;
Організовує та проводить презентації, "круглі столи", тренінги,
семінари, прес- конференції та інші заходи;
Сприяє створенню та розвитку навчально-консультативних та освітніх
центрів із залученням відповідних фахівців;
Сприяє проведенню соціологічних опитувань та інших форм
виявлення громадської думки;

2.4.1

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.

2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.
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2.4.11.

2.4.12.
2.4.13.
2.4.14.
2.4.15.
2.4.16.
2.4.17.

Сприяє виконанню, відповідно до вимог законодавства та бере участь
у реалізації міжнародних, загальнодержавних та регіональних
соціальних, економічних, культурних, освітніх та інших програм;
Залучає фінансові кошти фізичних та юридичних осіб для здійснення
статутної діяльності;
Поширює інформацію і проводить пропаганду своїх ідей і цілей;
Ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об'єднання
громадян, надає допомогу в їх створенні;
Організовує та проводить наукові, економічні, соціальні, екологічні та
інші дослідження;
Поширює ідеї здорового способу життя;
Розробляє та реалізує програми обміну досвідом членів Організації з
національними та міжнародними організаціями, тощо.
Стаття 3.
ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.

Організація є юридичною особою з дня її державної реєстрації в
установленому чинним законодавством порядку.

3.2.

Організація є неприбутковою
законодавства України.

3.3.

Діяльність Організації поширюється на територію України та
проходить у межах співробітництва з організаціями усіх форм
власності, рухами та окремими громадянами, що мають на меті
вирішення спільних з Організацією завдань.

3.4.

На засадах співробітництва і обміну досвідом Організація взаємодіє з
організаціями
інших
країн,
міжнародними
громадськими
організаціями та об’єднаннями.

3.5.

Організація створюється на невизначений термін.

3.6.

Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції
України, чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх
документів Організації.

3.7.

Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває
рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє
майновими та немайновими правами згідно з законодавством України.
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організацією

відповідно

до

3.8.

Організація має круглу печатку, штампи, символіку, зразки яких
затверджуються Правлінням. Символіка Організації реєструється в
установленому порядку. Організація може мати бланки зі своїм
найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.

3.9.

Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім
майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення
згідно з чинним законодавством України.

3.10.

Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а
члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

3.11.

Організація, має право в межах, що не суперечать чинному
законодавству:
Від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин,
укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності
Організації;
Набувати майнових та немайнових прав, вступати в зобов’язання,
виступати в суді та третейському суді від свого імені;
Наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільноправових угод;
Здійснювати відповідно до Закону підприємницьку діяльність
безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом,
юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність
відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню;
Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси
членів Організації у державних та недержавних органах і організаціях;
Одержувати від органів державної влади і управління та органів
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї
мети і завдань;
Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових
осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями),
скаргами;
Вносити пропозиції до органів державної влади і управління,
приймати участь в розробці рішень органів державної влади та
місцевого самоврядування в порядку передбаченому чинним
законодавством України;
Набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для
здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним
законодавством України;
Використовувати власне майно та майно, тимчасово передане у

3.11.1.

3.11.2.
3.11.3.
3.11.4.

3.11.5.
3.11.6.

3.11.7.

3.11.8.

3.11.9.

3.11.10.

7

3.11.11.
3.11.12.
3.11.13.

3.11.14.

3.12.

володіння або користування, якщо таке використання необхідне для
досягнення мети діяльності Організації;
Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;
Засновувати засоби масової інформації та здійснювати видавничу
діяльність;
Засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські
(неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та
зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні
заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та
цьому Статуту;
Користуватись іншими правами, передбаченими законами України для
громадських організацій, що здійснюють свою діяльність як
неприбуткові організації.
Організація не має права самостійно вести господарську діяльність
спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в
результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових
установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що
створені Організацією, використовуються виключно на виконання
статутних завдань Організації або на благодійні цілі і не можуть
розподілятися між членами Організації, працівниками, членами
органів Правління або пов’язаними з ними особами.
Стаття 4.
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ.
НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

4.1.

Умови і порядок прийому в члени Організації, припинення членства
визначаються цим Статутом.

4.2.

Організація діє на засадах добровільного членства.

4.3.

За рішенням Правління фізичній особі може бути присвоєне звання
почесного члена Організації. Почесним членом Організації може бути,
науковець, політичний чи суспільний діяч, а також будь-яка інша
фізична особа, яка має особливі досягнення у розвитку розбудови
України як суверенної, самостійної та незалежної, демократичної та
правової держави, надає значну організаційну, матеріальну або іншу
підтримку діяльності Організації. Почесні члени Організації мають
право приймати участь (з правом дорадчого голосу) у Зборах та інших
органах Організації.
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4.4.

Засновники Організації, які ініціювали створення Організації,
набувають статусу члена Організації та мають права і несуть
обов’язки, передбачені законодавством і цим Статутом для членів
Організації.

4.5.

Членство в Організації є індивідуальним.

4.6.

Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни
України, особи без громадянства та громадяни інших держав, які
перебувають на території України на законних підставах, досягли 18
років, які дотримуються Статуту Організації, визнають мету, завдання
і зобов’язуються їх виконувати, а також сплатили одноразовий
вступний внесок та сплачують членські внески.

4.7.

Для вступу (виходу) в Організацію громадяни подають письмову заяву
на ім’я Президента Організації. Рішення про прийом (виключення)
членів затверджується Правлінням Організації.

4.8.

Умовою прийняття у члени Організації є сплата членами Організації
членських та вступних внесків.

4.9.

Розмір та порядок сплати членами вступних та членських внесків
визначаються Положенням про членські внески, яке затверджується
Правлінням.

4.10.

Прийом нових членів до Організації здійснюється в наступному
порядку:
Особа, яка бажає стати членом Організації, подає належно оформлену
заяву на ім’я Президента Організації;
Рішення про прийом до Організації або про відмову приймається
Правлінням у місячний термін з дати подачі заяви;
Рішення про прийом у члени Організації доводиться заявнику в
письмовій формі в 5-денний термін з дня прийняття рішення;
Прийнятим до Організації членам видається членський квиток за
зразком, затвердженим Правлінням, після сплати вступних внесків.

4.10.1
4.10.2
4.10.3.
4.10.3.

4.11.

Організація має право відмовити громадянину у вступі до Організації
у разі несплати ним відповідного вступного внеску або у разі
неприйняття відповідного рішення Правлінням Організації.

4.12.

Рішення про відмову у прийомі до Організації може бути оскаржене до
Загальних зборів. Рішення Загальних зборів є остаточним.
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4.13.

Виключення
Організації.

4.14.

Членство в Організації припиняється у випадках:
 Добровільного припинення членства в Організації;
 Виключення з членів Організації;
 Автоматичного припинення членства в Організації.

4.15.

Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом
подання письмової заяви до Організації. Рішення Президента та
Правління у випадку добровільного припинення членства не
вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

4.16.

Члена Організації може бути виключено з Організації рішенням
Президента за погодженням з Правлінням у разі:
Невиконання статутних обов'язків, в тому числі порушення Статуту, а
також невиконання рішень Правління або порушення правил і норм,
прийнятих Загальними зборами, Правлінням або Президентом, які є
обов'язковими для всіх членів Організації;
Поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені
неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій
репутації Організації;
Недотримання членом Організації стандартів етичної поведінки,
затверджених Загальними зборами.

4.16.1.

4.16.2.

4.16.3

з

членів

Організації

здійснюється

Правлінням

4.17.

Рішення Президента та Правління про виключення з Організації може
бути оскаржене до Загальних зборів. Рішення Загальних зборів є
остаточним.

4.18.

Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття
рішення у наступних випадках:
Виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації;
Порушення обов'язків щодо сплати вступних та щорічних членських
внесків.

4.18.1.
4.18.2.

4.19.

У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення
члена з Організації або автоматичного припинення членства, майно та
кошти, передані таким членом у власність Організації, поверненню не
підлягають.
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Стаття 5.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1.

Члени Організації мають рівні права та обов’язки.

5.2.
5.2.1.

Члени Організації мають право:
Брати участь в управлінні Організацією у порядку передбаченому
Статутом;
Обирати та бути обраними до органів Організації та її Відділень;
Брати участь у роботі структурних підрозділів Організації, ініціювати
створення таких підрозділів для виконання статутних завдань
Організації;
Користуватися послугами, що надаються Організацією, порядок та
види яких затверджуються Правлінням Організації;
Одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації
проектів, схвалених органами Організації;
Обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити на
розгляд Організації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
Одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність
Організації та керівних органів;
Брати участь в усіх заходах, що проводить Організація;
На свій запит отримувати звіт про використання коштів Організації;
Приймати участь в програмах та проектах за дорученням Правління
Організації;
Публікувати свої наукові праці та статті у виданнях Організації, на
умовах, затверджених Правлінням;
Користуватися майном Організації на підставі рішення Правління
Організації;
Вийти з Організації в порядку та на умовах, передбачених цим
Статутом;
Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним
законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.
5.2.13.
5.2.14.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

Члени Організації зобов’язані:
Дотримуватися вимог, положень Статуту, внутрішніх положень та
актів Організації, що приймаються та затверджуються відповідними її
органами;
Виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління
Організації;
Брати участь у діяльності Організації, передбаченій її Статутом;
Сприяти досягненню мети і завдань Організації;
Своєчасно і в повному обсязі сплачувати вступні та членські внески в
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5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

порядку і розмірах, що встановлюються Правлінням Організації;
Виконувати взяті на себе у встановленому порядку зобов’язання, що
стосуються діяльності Організації;
Сумлінно виконувати свої обов’язки;
Утримуватися від дій, що можуть нанести моральних збитків, а також
шкоду гідності та діловій репутації (моральну шкоду) Організації, а
також іншим членам Організації, як індивідуальним так і колективним;
Інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть
вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення
цього Статуту;
Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством
України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.
Стаття 13.
ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ,
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

13.1.

Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути
оскаржені членом (членами) Організації.

13.1.1

Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Президента
Організації/Голови Правління подається до Правління, яке зобов'язане
розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим
викликом члена Організації, який скаржиться, а також Президента
Організації/Голову Правління дії, бездіяльність або рішення якого
оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга
подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на
черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом
члена, який скаржиться, а також Президента Організації/Голови
Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління подається Президенту Організації/Голові Правління, який зобов'язаний
розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом
члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена
Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі
відхилення скарги Президентом Організації/Головою Правління повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані
розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із
обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена
Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга,
яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою

13.1.2.
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13.1.3.

13.2.

13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.

для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня
надходження такої скарги.
На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга
подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент
оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать
рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації,
внаслідок яких:
Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації
(групи членів Організації).
Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав
та/чи законних інтересів чи свобод.
Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно
застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

Підписи:

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

___________________________

___________________________
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