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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ СПОЖИВАЧІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" (далі - 
Союз) є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує громадян на основі 
спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим 
Статутом, як складової частини прав та свобод людини. 
1.2. Повне найменування Союзу - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ СПОЖИВАЧІВ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”. 
1.3. Скорочене найменування Союзу - ГО "ССХО". 
1.4. Найменування англійською мовою – CIVIC ORGANISATION "CONSUMERS UNION 
OF KHARKIV REGION". 
1.5. Скорочене найменування англійською мовою – CO "CUKR". 
1.6. Найменування російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СОЮЗ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ”; 
1.7. Скорочене найменування російською мовою – ОО "СПХО”. 
1.8. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ СПОЖИВАЧІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 
створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України "Про громадські 
об’єднання”, а також керується у своїй діяльності нормами міжнародного права, Законом 
України "Про захист прав споживачів”, Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН „Керівні 
принципи для захисту інтересів споживачів”, «Хартією захисту споживачів» Парламентської 
Асамблеї Ради Європи (1973 р.), іншими нормативними актами і цим Статутом. 
1.9. Союз здійснює свою діяльність на засадах добровільності, спільності інтересів і 
рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності 
керівних органів, гласності в роботі, самостійності у виборі напрямків своєї діяльності, 
відповідальності за виконання прийнятих на себе зобов’язань. 
1.10. Організаційно-правова форма: громадська організація. 
1.11. Місцезнаходження Союзу: вул. Наумівська, 27, м. Харків, 61013. 
1.12. Діяльність Союзу не передбачає одержання прибутку. 
1.13. Союз відповідає за своїми зобов’язаннями тільки належним йому майном, на яке 
згідно з чинним законодавством України може бути звернено стягнення. 
1.14. Союз не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, так само як і вони не 
несуть відповідальності за зобов’язаннями Союзу. 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СОЮЗУ 
2.1. Головною метою Союзу є захист прав та інтересів споживачів, зокрема задоволення 
їх економічних, соціальних, екологічних та інших інтересів. 
2.2. Основними завданнями Союзу є: 
2.2.1. сприяння формуванню державної та регіональної споживчої політики на засадах 
найкращих світових практик у сфері захисту прав споживачів; 
2.2.2. внесення пропозицій щодо розроблення нових та приведення чинних актів 
законодавства та інших документів з питань захисту прав споживачів у відповідність з 
вимогами ЄС для досягнення відповідності між українською та європейською системами 
захисту прав споживачів та забезпечення високого рівня захисту прав споживачів; 
2.2.3. сприяння створенню ефективної моделі функціонування системи захисту прав 
споживачів в Україні, яка б відповідала потребам сучасної ринкової економіки, гарантувала 
безпечність продукції, що вводиться в обіг, та насичення споживчого ринку якісними 
товарами та послугами; 
2.2.4. здійснення захисту прав споживачів у співробітництві з органами державної влади, у 
тому числі законодавчої та виконавчої, органами місцевого самоврядування, громадськими 
об’єднаннями, політичними партіями і релігійними конфесіями в Україні та за її межами, 
участь у міжнародному споживчому русі; 
2.2.5. сприяння налагодженню ефективного діалогу та співпраці між органами виконавчої 
влади, суб’єктами господарювання та громадськими організаціями споживачів з метою 
розвитку цивілізованих ринкових відносин, підвищення якості продукції на вітчизняному 
споживчому ринку та забезпечення захисту внутрішнього ринку від небезпечної продукції; 
2.2.6. сприяння розвитку фінансово-кредитної, матеріально-технічної, науково-освітньої 
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систем на основі задоволення потреб споживачів та з урахуванням провідного 
міжнародного досвіду; 
2.2.7. здійснення громадського контролю за дотриманням виробниками (виконавцями, 
постачальниками) зобов’язань перед споживачами щодо компенсації збитків, нанесених їм 
через споживання (використання) продукції (товарів, робіт, послуг), що не відповідає 
встановленим вимогам, в тому числі шляхом сприяння впровадженню страхування 
відповідальності виробників за якість продукції перед третіми особами (споживачами); 
2.2.8. підвищення ролі споживача у ринкових відносинах через створення умов для 
здорової конкуренції, постійний моніторинг споживчого ринку на предмет задоволеності 
населення товарами, послугами, рекламою та виявлення причин, які цьому заважають; 
2.2.9. організація та проведення експертиз та випробувань продукції (товарів, робіт, 
послуг) для виявлення на споживчому ринку небезпечної, фальсифікованої або неналежної 
якості продукції, забезпечення належного рівня об’єктивності та достовірності інформації 
про товари і послуги, їх споживчі властивості з метою надання споживачам можливості 
зробити свідомий вибір серед ринкових пропозицій; 
2.2.10. здійснення незалежної експертизи реклами та нормативно-правових актів з питань 
реклами щодо відповідності вимогам законодавства України та надання відповідних 
висновків і рекомендацій рекламодавцям, виробникам і розповсюджувачам реклами; 
2.2.11. просвітницька діяльність, зокрема підвищення рівня правової обізнаності та 
поінформованості споживачів про їх законні права, у тому числі через засоби масової 
інформації та заклади освіти; 
2.2.12. здійснення заходів щодо юридичної консультаційної допомоги населенню у сфері 
захисту прав споживачів; 
2.2.13. сприяння удосконаленню процедур подачі та розгляду скарг у сфері захисту прав 
споживачів в державних та місцевих органах влади; 
2.2.14. сприяння впровадженню провідного досвіду позасудових способів вирішення 
споживчих спорів; 
2.2.15. сприяння забезпеченню захисту для всіх споживачів шляхом урахування 
неоднорідних потреб різноманітних споживчих груп (включно з особливо незахищеними 
групами споживачів); 
2.2.16. представництво інтересів та захист законних прав громадян в економічній, 
екологічній, соціально-трудовій та інших сферах; 
2.2.17. координація дій членів Союзу у питаннях захисту прав споживачів, консолідація 
членів Союзу з метою внесення пропозицій щодо посилення впливу на формування 
соціально-економічної політики, виконання науково-технічних та соціальних програм, 
спрямованих на покращення якості та безпечності продукції (товарів, робіт, послуг), 
підвищення її конкурентоспроможності, в тому числі шляхом сприяння впровадженню 
систем управління якістю. 
3. ПРАВА СОЮЗУ 
3.1. Для досягнення статутної мети Союз у встановленим чинним законодавством 
порядку має право: 
3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у 
державних органах та в неурядових організаціях; 
3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету 
(завдання); 
3.1.3. звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також до суб’єктів 
господарювання різних форм власності з пропозиціями (зауваженнями), заявами 
(клопотаннями), скаргами; 
3.1.4. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться 
у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації; 
3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів 
нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування і стосуються сфери діяльності Союзу та важливих питань державного і 
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суспільного життя; 
3.1.6. вносити пропозиції щодо розробки нормативних документів, що встановлюють 
вимоги до безпечності та якості продукції (товарів, робіт, послуг); 
3.1.7. на добровільних засадах засновувати організації, укладати угоди про 
співробітництво і взаємодопомогу; 
3.1.8. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, 
укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності 
Союзу, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України; 
3.1.9. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, 
обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних 
завдань Союзу; 
3.1.10. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки 
тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та 
місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. 
міжнародних; 
3.1.11. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; 
3.1.12. проводити мирні зібрання; 
3.1.13. публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; 
3.1.14. здійснювати просвітницьку та навчально-методичну діяльність; 
3.1.15. проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо прав споживачів; 
3.1.16. засновувати друковані, електронні та інші засоби масової інформації, займатися 
видавничою діяльністю; 
3.1.17. вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і 
сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами: 
3.1.18. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних 
країн; 
3.1.19. здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями з метою обміну 
професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів, в тому числі в правовому полі 
в сфері споживчої політики та безпечності продукції; 
3.1.20. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, 
дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими 
об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності; 
3.1.21. розробляти та впроваджувати різноманітні проекти, у тому числі соціальні й 
культурологічні програми, спрямовані на дотримання прав споживачів; 
3.1.22. брати участь у миротворчих, благодійних акціях, проектах та програмах, які 
проводяться іншими громадськими чи благодійними організаціями; 
3.1.23. сприяти об’єднанню зусиль, поглибленню співробітництва для досягнення статутної 
мети Союзу з українськими юридичними та фізичними особами, з міжнародними, 
державними, громадськими та приватними організаціями, установами; 
3.1.24. надавати організаційну та методичну підтримку іншим неприбутковим організаціям, 
мета діяльності яких є аналогічною меті діяльності Союзу; 
3.1.25. сприяти державним органам у здійсненні контролю за якістю продукції (товарів, 
робіт, послуг), торговельного та інших видів обслуговування; 
3.1.26. вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї; проводити опитування 
населення для виявлення громадської думки про якість товарів, що випускаються і 
реалізуються, та ціни на них; 
3.1.27. проводити експертизу та випробування продукції (товарів, робіт, послуг), створювати 
власні випробувальні лабораторії та укладати договори з вже існуючими; 
3.1.28. вносити в органи державного управління і суб'єктам господарської діяльності 
пропозиції про заходи щодо підвищення якості продукції (товарів, робіт, послуг), про вжиття 
заходів щодо недопущення реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), які не відповідають 
встановленим вимогам щодо якості та/або становлять небезпеку для життя, здоров'я та 
майна громадян, або завдають шкоди навколишньому природному середовищу; 
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3.1.29. звертатися до органів державного управління з вимогами щодо притягнення до 
відповідальності осіб, винних у випуску та реалізації неякісної та/або небезпечної продукції 
(товарів, робіт, послуг); 
3.1.30. звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника (підприємств, 
що виконують їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і 
припинення цих дій; 
3.1.31. бути позивачем та відповідачем у судах та, відповідно до законодавства, захищати в 
судовому порядку права споживачів: 
3.1.32. залучати українські та іноземні юридичні та фізичні особи до матеріальної, у тому 
числі цільової, допомоги, організаційної та іншої підтримки діяльності Союзу; 
3.1.33. залучати до роботи відповідних фахівців та консультантів, самостійно визначати 
розмір та порядок оплати їх праці; 
3.1.34. власності (володіння, розпорядження, користування) на кошти, майно, передане 
йому засновниками або членами Союзу, пожертвуване громадянами, підприємствами, 
установами та організаціями, та на інші матеріальні та нематеріальні активи, залучені 
Союзом, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не 
заборонених чинним законодавством України; 
3.1.35. з метою представництва інтересів і захисту прав споживачів в органах державної, 
законодавчої та виконавчої влади і місцевого самоврядування підтримувати кандидатів для 
участі у виборах до Верховної Ради України, місцевих рад та кандидатів на посаду 
сільського, селищного, міського голови; 
3.1.36. надавати допомогу (крім матеріальної) своїм членам у стажуванні та навчанні за 
кордоном, а також сприяти залученню провідних спеціалістів з інших країн до роботи в 
Союзі; 
3.1.37. користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України. 
4. ЧЛЕНИ СОЮЗУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 
4.1. Членами Союзу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та 
підтримують мету і завдання Союзу, визнають Статут Союзу. На вступ до Союзу громадян 
не можуть впливати їх расова приналежність, національність, віросповідання, а також їх 
належність до інших громадських та політичних об’єднань. 
4.2. Прийом до членів Союзу здійснюється на підставі заяви. Заява вступника 
розглядається Правлінням або Головою Правління, що приймає рішення про прийняття до 
членів Союзу у відповідності із Статутом. 
4.3. Членство в Союзі є добровільним. Кожна  особа має право добровільно у будь-який 
час припинити членство (участь) у громадському об’єднанні шляхом подання заяви до 
відповідних статутних органів громадського об’єднання. 
4.4. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання заяви та не 
потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена 
громадського об’єднання на  будь-яких виборних посадах у громадському об’єднанні. 
Членство в громадському об’єднанні керівника громадського об’єднання чи заступника 
такого курівника припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його 
заступника. 
4.5.  Члени Союзу, які систематично не виконують або неналежним чином виконують свої 
обов’язки, відмовляються від їх виконання, або неспроможні їх виконувати чи 
перешкоджають своїми діями досягненню мети і завдань Союзу, можуть бути виключені з 
членів Союзу. 
Фізичні особи позбавляються статусу члену Союзу у разі смерті чи визнання їх безвісті 
відсутніми. Мотивоване рішення про вибуття або виключення з членів Союзу приймається 
Правлінням Союзу та направляється такому члену протягом 10 днів після прийняття 
рішення. 
У разі оскарження рішення Правління про виключання зі складу членів Союзу, воно 
розглядається Загальними зборами Союзу, що приймають остаточне рішення. 
4.6. Члени Союзу не відповідають за зобов’язаннями Союзу, а Союз не відповідає за 
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зобов’язаннями своїх членів. 
4.7. Усі члени Союзу мають рівні права та обов’язки. 
4.8. Права члена Союзу: 
4.11.1. обирати і бути обраними до керівних органів Союзу, брати участь у всіх заходах, що 
проводяться Союзом; 
4.11.2. пропонувати кандидатури на вступ до членів Союзу; 
4.11.3. вільно вступати до Союзу і вибувати з нього; 
4.11.4. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням 
уповноважених органів Союзу; 
4.11.5. звертатися до органів Союзу із запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з 
діяльністю Союзу, одержувати відповіді; 
4.11.6. брати участь у заходах Союзу, реалізації його програм, в обговоренні питань, що 
вирішуються Союзом, вносити пропозиції щодо поліпшення його діяльності: 
4.11.7. пропонувати кандидатури, включаючи свою особисту, для підтримки Союзом у 
виборах народних депутатів України, депутатів органів місцевого самоврядування; 
4.11.8. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Союзу, подавати заяви, 
заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та 
заяв на Загальних зборах; 
4.11.9. подавати Загальним зборам Союзу клопотання про відкликання членів виборчих 
органів; 
4.11.10.звертатися до органів Союзу за допомогою у захисті своїх прав та законних 
інтересів. 
4.9. Члени Союзу зобов’язані: 
4.12.1. дотримуватися положень Статуту Союзу та принципів міжнародного споживчого 
руху; 
4.12.2. виконувати рішення органів Союзу, прийняті у межах їх компетенції; 
4.12.3. сприяти здійсненню мети і завдань Союзу; 
4.12.4. брати участь у заходах і статутній діяльності Союзу; 
4.12.5. надавати Союзу інформацію про порушення прав споживачів; 
4.12.7.утримуватися від дій, що можуть заподіяти шкоду законним правам та інтересам 
Союзу чи його членам; 
4.12.8. дбати про утвердження позитивного іміджу Союзу. 
4.10. Членство в Союзі припиняється у випадках: 
4.13.1. виходу із Союзу за власним бажанням: 
4.13.2. виключення із Союзу, за рішенням Правління, у разі смерті, визнання особи безвісно 
відсутньою, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, зокрема через недобросовісне 
виконання своїх обов’язків,  нанесення матеріальних чи нематеріальних збитків Союзу або 
якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Союзу, або якщо член втратив зв’язок 
із Союзом без поважних причин. 
4.11. Член Союзу не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо 
вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Союзом. 
5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СОЮЗУ, ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ПОВНОВАЖЕННЯ 
5.1. Органами управління Союзу є: 

- Загальні збори. 
- Виконавчий орган - Правління. 

5.2. Загальні збори є вищим органом Союзу, який вправі приймати рішення з будь-яких 
питань діяльності організації, в тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до 
компетенції Правління. 
5.3. У Загальних зборах беруть участь члени Союзу. Кожний член Союзу має один голос. 
5.4. Загальні збори скликаються Правлінням Союзу не рідше одного разу на п’ять років. 
Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням чи Головою 
Правління, а також членами Союзу. 
5.5. Позачергові Загальні збори проводяться при наявності обставин, що зачіпають 
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суттєві інтереси Союзу, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та 
законодавством України, і скликаються за ініціативою Правління або Голови Правління. 
5.6. Не менш як одна десята частина членів Союзу має право ініціювати перед 
Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Союзу про 
скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні 
збори. 
5.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань: 
5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Союзу, затвердження планів та звітів про 
їх виконання. 
5.7.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Союзу. 
5.7.3. Прийняття рішення про припинення діяльності Союзу. 
5.7.4. Обрання Правління Союзу та відкликання Правління або окремих членів Правління.  
5.7.5. Обрання та відкликання Голови Правління Союзу. 
5.7.6. Обрання та відкликання заступника Голови Правління (за поданням Голови 
Правління); 
5.7.7. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю 
за його реалізацією. 
5.8. Рішення Загальних зборів Союзу вважаються прийнятими, якщо за них 
проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів. Також трьома чвертями 
голосів учасників Загальних зборів Союзу приймаються рішення щодо відчуження майна 
організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації. До 
присутності на Загальних зборах Правлінням Союзу можуть бути запрошені також інші 
особи. 
5.9. Загальні збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними зборами з 
дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, 
обов'язкові для всіх інших органів управління Союзу та членів Союзу. У випадку проведення 
засідань Загальних зборів Союзу з використанням електронних засобів комунікації, порядок 
реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях 
визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Союзу. 
5.10. Головує на Загальних зборах особа з числа членів Союзу, обрана Загальними 
зборами Головою зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань 
ведуться секретарем Загальних зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних 
зборів. 
5.11. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється Лічильною комісією, яка 
обирається Загальними зборами. До складу Лічильної комісії не можуть обиратися Голова 
Правління та члени Правління Союзу. 
5.12. Правління є керівним органом Союзу на період між Загальними зборами. До складу 
Правління входять Голова Правління, заступник Голови Правління, Виконавчий директор 
за посадою, інші члени Правління, що обираються відповідно до цього Статуту. 
5.12.1. Правління обирається з членів Союзу терміном на 5 років за значний внесок у 
розвиток споживчого руху та Союзу. 
5.13. Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їхніх рішень. 
Правління діє від імені Союзу в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми 
документами та чинним законодавством. 
5.14. Головою Правління є член Союзу. 
5.15.   Структура Правління та його склад затверджуються Загальними зборами. Члени 
Правління є підзвітними Загальним зборам і Голові Правління та несуть відповідальність 
перед ними за діяльність Союзу та належне виконання своїх посадових обов’язків. 
5.16. До компетенції Правління відноситься: 
5.16.1. Організація виконання рішень Загальних зборів. 
5.16.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка 
матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до 
компетенції Загальних зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Загальних 
зборів. 
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5.16.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних 
напрямків діяльності Союзу, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших 
пропозицій з питань діяльності Союзу. 
5.16.4. Затвердження зразків печаток та штампів Союзу. 
5.16.5.Затвердження поточних планів діяльності Союзу та заходів, необхідних для їх 
виконання. 
5.16.6. Прийняття рішення про розміри вступних та членських внесків. 
5.16.7. Заслуховування звітів Голови Правління, членів Правління, Виконавчого директора 
та інших посадових осіб Союзу. 
5.16.8. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів 
членів Союзу. 
5.16.9.Прийняття рішень про створення необхідних для виконання статутних завдань 
госпрозрахункових установ та організацій, заснування підприємств, засобів масової 
інформації. 
5.16.10.Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції 
Загальних зборів. 
5.17. Головує на засіданнях Правління Голова Правління Союзу, а у разі його відсутності - 
заступник. 
5.18. Усі питання, що входять до компетенції Правління, вирішуються колегіально на 
засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові 
засідання скликаються Головою Союзу, але не рідше, ніж раз на рік. Про час, місце та 
порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові 
засідання скликаються на вимогу третини членів Правління. Засідання є правомочними, 
якщо в них бере участь не менш ніж половина членів Правління. У випадку проведення 
засідань Правління Союзу з використанням електронних засобів комунікації порядок 
реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях 
визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Союзу. Правління 
звітує перед членами Союзу на Загальних зборах. 
5.19.Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких 
питань, що входять до компетенції Правління. 
5.20.Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість зі 
складу Правління. У разі, коли рішення не може бути прийняте у зв’язку з рівним розподілом 
голосів, вирішальним є голос Голови Правління Союзу. 
Рішення Правління оформлюються протоколом. 
Рішення Правління можуть прийматися в робочому порядку шляхом опитування членів 
Правління з наступним оформленням протоколу. 
5.21. Дострокове припинення діяльності членів Правління може бути за ініціативою членів 
Правління, у разі смерті, згідно власної заяви, недобросовісного виконання обов’язків 
члена Правління, нанесення Союзу матеріального або морального збитку або через 
виключення з членів Союзу на підставі п. 4.5 Статуту. 
5.22.Голова Правління Союзу обирається, переобирається та звільняється Загальними 
зборами раз на п'ять років, є підзвітним Загальним зборам та Правлінню Союзу і вправі 
вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Союзу пропозиції з будь-якого аспекту 
діяльності організації. 
5.23. Голова Правління Союзу: 
5.23.1. Діє від імені Союзу без довіреності та представляє Союз у стосунках з іншими 
особами. 
5.23.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Союзу. 
5.23.3. Вносить пропозиції Правлінню щодо обрання або звільнення заступника Голови 
Правління. 
5.23.4. Розглядає заяви та приймає рішення про вступ та виключення індивідуальних членів 
Союзу. 
5.23.5. Представляє Союз у взаємовідносинах з державними органами, підприємствами, 
іншими організаціями, в тому числі міжнародними. 
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5.23.6.  Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та 
звільнення працівників Союзу, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, 
затверджує посадові обов’язки працівників Союзу. 
5.23.7. Скликає засідання Правління, організовує підготовку та проект порядку денного 
засідання Правління. 
5.23.8. Звітує про діяльність Союзу і свою особисту перед Загальними зборами та 
Правлінням; 
5.23.9. Вирішує інші питання діяльності Союзу відповідно до мети і основних завдань 
діяльності організації, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Союзу та 
даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії, 
крім тих, що відносяться до компетенції Правління та Загальних зборів Союзу. 
5.23.10. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Союзу на 
черговому засіданні. Звітування здійснюється на черговому засіданні Загальних зборів. 
Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Союзу. 
5.24 Виконавчим органом Союзу є Правління, яке здійснює поточну діяльність Союзу. 
Правління підпорядковане та підзвітне Голові Правління. 
5.24.1 Правління організує виконання рішень Загальних зборів, та доручень Голови 
Правління, розробляє проекти планів роботи Союзу, програм діяльності Союзу і забезпечує 
їх виконання після затвердження. 
5.24.2.Правління вирішує інші питання діяльності Союзу, за винятком тих, що віднесені до 
компетенції Загальних зборів, та Голови Правління. 
5.24.3 Оперативне керівництво діяльністю Правління здійснює Виконавчий директор. 
5.25. Виконавчий директор: 
5.25.1. забезпечує виконання планів роботи Союзу, програм діяльності Союзу після 
затвердження Головою Правління; 
5.25.2. видає накази і розпорядження в межах його компетенції; 
5.25.3. вирішує інші питання, крім тих, що входять до виключної компетенції Загальних 
зборів, Правління, Голови Правління; 
5.25.4 укладає договори, що спрямовані на виконання статутних завдань. 
6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 
6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Союзу можуть бути оскаржені членом 
(членами) Союзу. 
6.2. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Союзу можуть бути подані до Правління 
Союзу або винесені на розгляд Загальних зборів. 
6.3. Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти 
рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу. 
6.4. Якщо Правління вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його 
повноважень, воно передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Загальних 
зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу. 
6.5. У разі незгоди із рішенням Правління щодо скарги або щодо інших рішень, дій, 
бездіяльності Правління Союзу, вони можуть бути оскаржені на Загальних зборах. 
6.6. Загальні збори на найближчому засіданні зобов’язані розглянути скаргу та матеріали 
і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу. 
7. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
7.1. Союз у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення 
міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним 
законодавством України. 
7.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних 
проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать 
законодавству України, нормам і принципам міжнародного права. 
7.3. Союз: 
7.3.1. організовує обмін делегаціями; 
7.3.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з 
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напрямками своєї діяльності, публікує їх результати; 
7.3.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та 
міжнародних організацій, що не суперечать чинному законодавству України 
8. КОШТИ ТА МАЙНО СОЮЗУ 
8.1. В зв’язку з тим, що Союз є неприбутковою організацією, власних коштів та майна 
Союз не має.  
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 
9.1. Порядок внесення змін до статуту оформляється шляхом викладення його в новій 
редакції. 
9.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів, якщо за це 
проголосували не менше як 3/4 членів Союзу. Про зміни, що вносяться до статутних 
документів, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації. 
9.3. Статут у новій редакції підписують Голова та секретар загальних Зборів членів 
Організації у разі прийняття такого рішення загальними зборами членів Організації. 
10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЮЗУ 
10.1. Припинення діяльності Союзу здійснюється шляхом саморозпуску. 
10.2. Союз має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності 
(саморозпуск). 
10.3. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Союзу шляхом саморозпуску або 
заборони (примусового розпуску) Союзу визначаються відповідно до чинного 
законодавства. 
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
11.1. Всі питання, пов'язані зі штатними співробітниками Союзу, регулюються трудовим 
законодавством України та цим Статутом. 
11.2. Члени Союзу мають дотримуватися особливих правил у поводженні між собою в разі 
виникнення будь-яких спорів або конфліктів і не вчиняти дій, які можуть нанести будь-яку 
шкоду один одному та зашкодити діяльності чи репутації Союзу в цілому. Член Союзу, який 
вдався до дій, які призвели до нанесення майнової чи немайнової шкоди іншим членам 
Союзу чи Союзу в цілому, вважається таким, що не виконує вимоги та положення цього 
Статуту та перешкоджає своїми діями досягненню мети діяльності Союзу. Щодо такого 
члена може бути ініційована процедура позбавлення його статусу члена Союзу 
(виключення). 
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