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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФЕДЕРАЦІЯ ВСЕСВІТНЬОГО МИРУ” (надалі Федерація) є добровільним об'єднанням фізичних осіб для досягненні мети і
завдань, передбачених цим Статутом. Федерація перейменована з МІЖНАРОДНОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ФЕДЕРАЦІЯ ВСЕСВІТНЬОГО МИРУ” на
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФЕДЕРАЦІЯ ВСЕСВІТНЬОГО МИРУ”.
1.2. Федерація є добровільною, неприбутковою, неурядовою, позапартійною
громадською організацією.
1.3. Федерація здійснює свою діяльність на засадах гласності, законності, вільного
вибору території діяльності, добровільності, рівноправності, єдності інтересів її
членів, відкритості, демократичності та публічності, гуманності, самоврядування,
відсутності майнового інтересу її членів.
1.4. Федерація здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України,
Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України,
цим Статутом, та рішеннями, прийнятими керівними органами Федерації.
1.5. Федерація має повне і скорочене найменування:
1.5.1. Українською мовою:
Повне
найменування
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
“ФЕДЕРАЦІЯ
ВСЕСВІТНЬОГО МИРУ”.
Скорочене найменування: ГО “ФВМ”.
1.5.2. Англійською мовою:
Повне найменування: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION “UNIVERSAL
PEACE FEDERATION”.
Скорочене найменування: UPF.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Федерація всесвітнього миру є громадською організацією, метою діяльності якої є
задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових,
національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Федерація керується такими цілями та напрямками:
- сприяння формуванню громадянського суспільства шляхом виховання культури
миру, формування високодуховних, моральних та сімейних цінностей з метою
створення мирної світової родини, незалежно від релігії, раси або національності,
яка буде прагнути до загального процвітання, гармонії та добробуту;
- сприяння розвитку освіти і громадської свідомості – у взаємодії з органами влади
та самоврядування, відповідними освітніми органами;
- сприяння налагодженню конструктивного діалогу між представниками різних
організацій, країн, національностей, культур, етносів, віросповідань, вікових
категорій та статей, як основи стабільності та миру у світі;
- сприяння об’єднанню громадських організацій у справі досягнення миру у всьому
світі та процвітання на всіх рівнях: особистому, сімейному, суспільному,
національному, та світовому;
- надання своїм членам можливості спільної дії з метою вирішення конфліктів та
розв’язання глобальних, національних та соціальних проблем;
- сприяння об’єднанню громадян та громадських організацій в підтримці
Декларації прав людини, особливо підкреслюючи пропаганду (а) гідності людини,
(б) універсального характеру прав людини, (в) сім’ї, як зазначено у Статті 16
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Декларації;
- у взаємодії з іншими громадськими та державними утвореннями сприяння
організаціям-членам у сферах спільних інтересів з метою досягнення поставлених
цілей та завдань, та забезпечення форумів для взаємодії та обміну інформацією
серед членів Федерації;
- узагальнення проблем, що виникають в процесі діяльності громадських
організацій з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення;
- сприяння в отриманні членами Федерації юридичної, економічної, іншої
консультативної та інформаційної допомоги; відстоювання прав та інтересів
членів Федерації в органах влади та управління, судових органах з питань, що
входять до компетенції Федерації та визнані Правлінням Федерації як
приоритетні;
- сприяння освітнім програмам та діяльності, що заохочує дотримання цнотливості
та моралі, сприяє створенню міцних шлюбів та встановленню сімейних стосунків;
- співпраця та обмін досвідом з українськими та іноземними організаціями.
2.3. Для виконання статутних цілей та завдань Федерація у встановленому
законодавством порядку:
- консолідує зусилля, практично та методично допомагає громадським організаціям
та сприяє створенню необхідних умов для їх діяльності;
- організовує національні та міжнародні конференції, семінари, симпозіуми,
виставки, конкурси та інші заходи в межах чинного законодавства;
- розробляє і підготовлює науково обґрунтовані пропозиції щодо формування
державної політики у сфері діяльності громадських організацій, та відряджає
своїх представників до участі в роботі консультативно-аналітичних установ на
запрошення органів державної влади і місцевого самоврядування;
- має право засновувати видавництва, друковані, електронні та інші засоби масової
інформації з метою виконання статутних завдань;
- бере участь у національних, державних, регіональних та інших програмах, що
сприяють реалізації цілей та завдань Федерації;
- встановлює відносини та співпрацює з подібними організаціями в Україні та за
кордоном;
- має право брати участь у виконанні міжнародних програм, укладати угоди з
іноземними організаціями та іншими юридичними особами, брати участь у
діяльності міжнародних організацій, асоціацій та союзів на правах їх членів;
- делегує своїх членів для участі в міжнародних симпозіумах, конференціях,
семінарах, та інших заходах;
- надає членам Федерації інформаційну, організаційну підтримку з питань, що
сприяють виконанню статутних цілей та завдань Федерації;
- використовує цільове фінансування як засіб підтримки фундаментальних
досліджень, які спрямовані на вирішення загальносуспільних проблем;
- встановлює премії та почесні звання для осіб, які внесли значний вклад у
вирішення суспільних та інших проблем людства;
- організовує та проводить концерти, фестивалі, культурні вечори та інші
культурно-масові заходи;
- має право здійснювати необхідну для виконання статутних мети та завдань
підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому чинним
законодавством, юридичні особи (товариства, підприємства);
- підтримує видання книг, журналів, альманахів, які сприяють розповсюдженню
загальнолюдських цінностей і культури миру;
- може здійснювати іншу діяльність, що не заборонена чинним законодавством для
громадських організацій та відповідає цілям та завданням Федерації, визначеним
3

цим Статутом.
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3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
Федерація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, може мати
відокремлене майно, самостійний баланс, печатку встановленого зразка, символіку,
штамп, бланки, зразки яких затверджуються Правлінням Федерації, розрахунковий,
валютний та інші рахунки в установах банків, має право набувати майнові та
немайнові прав, нести відповідальність, виступати позивачем та відповідачем в суді.
Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.
Федерація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є
одержання прибутку.
Федерація є власником майна, переданого їй членами, а також одержаного на
законних засадах від інших осіб. Федерація має право володіти, користуватися,
розпоряджатися належним їй майном та коштами, укладати від свого імені угоди, не
заборонені чинним законодавством України.
Федерація не відповідає по зобов'язаннях своїх членів та засновників, а її члени та
засновники в свою чергу не відповідають по зобов'язанням Федерації.
Федерація може створювати відокремлені підрозділи, представництва, в тому числі
за межами України, в порядку, визначеному законодавством України і
законодавством країни, де створюється відповідний відокремлений підрозділ,
представництво, цим Статутом та Положенням про порядок створення
відокремленого підрозділу, представництва, затвердженим Правлінням Федерації.
Федерація може мати міжнародні зв'язки у порядку, передбаченому чинним
законодавством України, має право бути членом інших громадських спілок та інших
громадських об’єднань, як в Україні, так і за її межами, брати участь у міжнародних
конференціях та інших заходах, в порядку, передбаченому законодавством України
та цим Статутом.
Федерація співпрацює з іншими громадськими організаціями, державними органами
та організаціями як на Україні, так і за її межами, що сприяють виконанню мети і
завдань Федерації.
4. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Членство у Федерації є індивідуальним.
Членами можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18 років і
визнають Статут Федерації.
Членство в Федерації існує у наступних формах:
- Дійсні члени;
- Асоційовані члени;
- Почесні члени.
Засновниками Федерації є особи, які ініціювали її утворення і підписали установчі
документи.
Статус дійсного члена Федерації можуть набути за рішенням Правління асоційовані
члени Федерації, які є членами Федерації не менше одного року, або кандидатури
яких схвалено Головою Федерації та за їх прийняття у дійсні члени проголосувало
2/3 дійсних членів Федерації, які беруть участь у Загальних зборах членів Федерації.
Статус дійсного члена Федерації також мають всі її засновники.
Асоційованими членами Федерації визнаються особи, які відповідають вимогам 4.2.
Статуту, поділяють цілі та завдання Федерації, визнають і виконують її Статут та
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прийняті в члени Федерації в порядку, встановленому цим Статутом і внутрішніми
документами Федерації.
4.7. В разі не дотримання вимог цього Статуту або не виконання рішень та доручень
органів управління Федерації, дійсний член Федерації може бути переведений в
асоційовані члени за рішенням Правління, або за рішенням Загальних зборів членів
Федерації, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх на Загальних зборах
дійсних членів Федерації та Голова Федерації.
4.8. Почесним членом Федерації за рішенням Правління може бути фізична особа, яка
зробила значний внесок у вирішення суспільних та інших проблем людства,
розвиток та діяльність Федерації. Положення про почесних членів Федерації
затверджується Правлінням Федерації.
4.9. Асоційовані члени користуються всіма правами та несуть всі обов’язки,
передбаченні цим Статутом для дійсних членів, за винятком права обирати і бути
обраними до керівних органів Федерації та права вирішального голосу на Загальних
зборах членів Федерації.
4.10. Члени Федерації мають право:
- брати участь у визначенні основних напрямків діяльності Федерації;
- обирати і бути обраними до керівних органів Федерації;
- одержувати методичну й організаційну допомогу в реалізації проектів, схвалених
керівними органами Федерації;
- вносити пропозиції по вдосконаленню діяльності Федерації та її виборних
органів;
- виступати за дорученням Федерації її повноважним представником у стосунках з
міжнародними, державними, громадськими та іншими підприємствами,
установами, організаціями;
- вільного виходу з Федерації.
4.11. Члени Федерації зобов'язані:
- дотримуватись вимог Статуту Федерації та виконувати рішення керівних органів
Федерації;
- своєчасно та в повному обсязі сплачувати вступні та поточні членські внески,
розмір та порядок сплати яких встановлюється Положенням, що затверджується
Правлінням Федерації;
- розвивати співробітництво та взаємну підтримку між усіма членами Федерації.
4.12. Рішення про прийняття в члени Федерації приймає Правління Федерації на підставі
особистої заяви.
4.13. Добровільний вихід Члена з Федерації здійснюється шляхом подання письмової
заяви про вихід за встановленою Федерацією формою. Членство у Федерації
припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того
самого дня припиняється перебування члена Федерації на будь яких виборних
посадах у Федерації.
4.14. Дія п. 4.13. Статуту не поширюється на Голову Федерації, Голову Правління та
заступника Голови Правління. Членство зазначених керівників припиняється з дня,
наступного за днем обрання нового Голови Федерації, Голови Правління та
заступника Голови Правління.
4.15. Члена Федерації може бути примусово виключено з Федерації рішенням Правління
при наявності однієї з наступних підстав:
4.15.1. невиконання Членом своїх статутних обов’язків, в тому числі порушення
Статуту, невиконання рішення Загальних зборів членів Федерації чи
Правління, невиконання внутрішніх документів Федерації, порушення
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законодавства України;
4.15.2. недотримання Членом стандартів етичної і професійної
затверджених Федерацією,
4.15.3. вчинення дій, що спричинили шкоду Федерації;
4.15.4. несплати членських внесків протягом 3 (трьох) місяців.

поведінки,

4.16. Членство в Федерації не виключає членства в інших громадських організаціях та їх
об'єднаннях.
4.17. Члени Федерації не мають права на частку майна Федерації та не відповідають за її
зобов’язаннями.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ФЕДЕРАЦІЇ
Вищим органом управління Федерації є Загальні збори членів Федерації (надалі Збори), які скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж раз на рік.
Виконавчим органом Федерації в період між Зборами є Правління, яке обирається
Зборами. Контролюючим органом є Ревізійна комісія, яка обирається Зборами.
Збори скликаються Головою Федерації, Правлінням або можуть бути скликані за
вимогою не менше однієї третини членів Федерації. Про скликання і порядок денний
зборів сповіщається не пізніше, як за два тижні до початку їх роботи.
До виключної компетенції Зборів Федерації належить:
5.2.1. затвердження Статуту Федерації, внесення змін та доповнень до нього;
5.2.2. визначення основних напрямків діяльності Федерації;
5.2.3. визначення організаційної структури Федерації;
5.2.4. обрання на три роки зі свого складу Голови Федерації, Правління Федерації та
дострокове припинення їх повноважень ;
5.2.5. затвердження звітів Правління та Ревізійної комісії;
5.2.6. реалізація права власності на майно та кошти Федерації. Функції щодо
господарського управління коштами та майном можуть покласти на
Правління Федерації;
5.2.7. прийняття рішень про реорганізацію та саморозпуск (ліквідацію) Федерації,
призначення ліквідаційної комісії.
Кожен дійсний член Федерації має на Зборах один вирішальний голос. Асоційовані
та почесні члени Федерації мають право дорадчого голосу.
Збори вважаються повноважними у разі присутності на них більше половини
дійсних членів Федерації. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх
дійсних членів, за винятком питання про внесення змін та доповнень до Статуту, де
за таке рішення повинні проголосувати 3/4 дійсних членів, які беруть учать у
Зборах.
Якщо окремі члени письмово повідомили до початку засідання Загальних зборів про
неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з
використанням засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо)
одночасно або до моменту закінчення засідання.
Члени, які приймали участь у голосуванні з використанням засобів зв'язку,
зобов'язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від
голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.
Стосовно рішень про обрання або затвердження складу керівних органів або
дорадчих чи консультативних органів Федерації, а також про дострокове
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припинення повноважень цих органів враховуються тільки результати особистого
голосування.
5.8. Рішення зборів оформлюються протоколами і є обов'язковими для всіх членів
Федерації, якщо вони не суперечать Статуту та чинному законодавству.
5.9. Позачергові збори можуть бути скликані Правлінням Федерації,
Ревізійною
комісією або на вимогу не менш як 1/3 дійсних членів Федерації.
5.10. Голова Федерації обирається Зборами терміном на 3 роки з правом
продовження строку.
Голова Федерації:
- представляє інтереси членів в період між Зборами;
- готує матеріали та проекти рішень на обговорення Зборів;
- скликає Збори, керує їх роботою і головує на них;
- має право діяти від імені Федерації без довіреності, представляти її інтереси у
відносинах з державними органами і суспільними організаціями, іншими
органами, підприємствами, установами і організаціями, зарубіжними і
міжнародними організаціями, окремими громадянами;
- має право підпису фінансових і інших документів, укладає від імені Федерації
угоди, договори, контракти з фізичними особами, організаціями, підприємствами,
установами;
- ухвалює рішення про напрями, форми і об'єми матеріальної і фінансової
діяльності на підставі проектів, програм і пропозицій, схвалених Правлінням;
- здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Федерації, за винятком
віднесених до виключної компетенції Зборів і Правління Федерації.
5.11. На період між Зборами виконавчим органом Федерації є Правління, яке обирається
Зборами на три роки в составі і кількості, визначеній Зборами. Правління Федерації
очолює Голова Правління.
5.12. Правління Федерації:
5.12.1. в період між зборами діє від імені Федерації з усіх питань, крім тих, що
входять до компетенції Зборів;
5.12.2. приймає рішення про прийом у члени, зміну форми членства та виключення з
членів Федерації;
5.12.3. визначає поточні завдання, затверджує структуру робочих органів Федерації
та кошторис витрат на їх утримання, здійснює контроль за діяльністю
постійних комітетів Федерації, створює тимчасові комісії та робочі групи,
затверджує Положення про них;
5.12.4. формує бюджет Федерації, затверджує Положення про розмір та порядок
сплати вступних та членських внесків;
5.12.5. приймає рішення про створення друкованих органів Федерації;
5.12.6. затверджує зразки печатки, штампів, символіки, бланків;
5.12.7. для виконання статутних цілей та завдань Федерації може створювати
підприємницькі структури згідно з чинним законодавством, затверджує їх
статут;
5.12.8. звітує про діяльність перед Зборами;
5.12.9. здійснює господарське управління майном та коштами Федерації;
5.12.10. вирішує інші питання по виконанню статутних цілей та завдань Федерації,
крім тих, що відносяться до виключної компетенції Зборів.
5.13. Правління підпорядковане Зборам і організовує виконання їх рішень. Засідання
Правління відбуваються в міру потреби, але не менше одного разу на рік.
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5.14. Рішення Правління приймається більшістю голосів його членів. Засідання Правління
є повноважними у разі присутності більшості його членів.
5.15. Голова Правління:
5.15.1. очолює Правління, визначає порядок і зміст його роботи, головує на
засіданнях Правління, підписує рішення Правління; контролює виконання
рішень Зборів і Правління, підзвітний Зборам і Голові Федерації;
5.15.2. діє від імені Федерації без довіреності, представляє її інтереси у відносинах з
державними органами і суспільними організаціями, іншими органами,
підприємствами, установами і організаціями, зарубіжними і міжнародними
організаціями, окремими громадянами;
5.15.3. має право підпису фінансових і інших документів, укладає від імені Федерації
угоди, договори, контракти з фізичними особами, організаціями,
підприємствами, установами;
5.15.4. здійснює оперативний контроль за діяльністю Федерації;
5.15.5. організовує виконання рішень Зборів, Голови Федерації, здійснює загальне
керівництво і поточне управління діяльністю Федерації;
5.15.6. здійснює оперативне управління коштами та майном Федерації на підставі
рішень Правління та Зборів;
5.15.7. готує проекти бюджету Федерації і звіти про його виконання та представляє
їх на затвердження Зборів.
5.15.8. представляє Правлінню Федерації на затвердження кошториси та плани
реалізації проектів Федерації, спрямованих на виконання статутних цілей та
завдань;
5.15.9. видає доручення, накази і розпорядження у межах своєї компетенції і чинного
законодавства України, веде членський і кадровий облік,;
5.15.10. має право відкривати, закривати та здійснювати інші операції з рахунками
Федерації в банківських установах;
5.15.11. керує роботою членів та працівників Федерації, затверджує штатний
розклад, приймає на роботу і звільняє працівників, призначає керівників
структурних підрозділів Федерації;
5.15.12. здійснює іншу діяльність в межах делегованих йому Зборами повноважень.
5.16. На час відсутності Голови Правління його обов'язки виконує Заступник Голови
Правління або інша призначена Головою Правління особа з числа членів Правління
Федерації.
5.17. Відповідальний секретар Правління діє під керівництвом Голови Правління і
виконує обов’язки по організації засідань Правління, вирішенню поточних питань
діяльності Федерації.
5.18. Голова Федерації, Голова Правління, Заступник Голови Правління, Відповідальний
секретар та інші посадові особи Федерації можуть бути штатними працівниками
Федерації або виконувати свої обов'язки на громадських засадах.
5.19. На штатних працівників апарату Федерації поширюється законодавство України про
працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
5.20. Ревізійна комісія обирається Зборами терміном на 3 роки у складі 3-х осіб.
Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням, затвердженим Зборами.
Ревізійна комісія:
5.20.1. здійснює контроль за дотриманням Статуту Федерації її керівними і робочими
органами;
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5.20.2. здійснює контроль за використанням коштів Федерації, контролює
правильність проведення фінансових і майнових операцій;
5.20.3. розглядає пропозиції та заяви членів Федерації;
5.20.4. подає акти перевірок на затвердження Зборів.
5.21. Дійсні члени Федерації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність
Голови Правління, Ревізійної комісії або Загальних зборів шляхом подання
письмової скарги, а саме:
5.21.1. На дії, бездіяльність або рішення Ревізійної комісії первинна скарга
подається до Правління Федерації. На дії, бездіяльність або рішення члена
Правління або Правління первинна скарга подається до Ревізійної комісії
Федерації. Орган, до якого надійшла скарга, зобов’язаний розглянути скаргу
протягом 30 робочих днів з дати її надходження та письмово повідомити
скаржника про результати її розгляду.
5.21.2. У разі відхилення первинної скарги, повторна скарга подається на розгляд
Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому засіданні. Про час
і місце проведення Загальних зборів особа, що подала скаргу, повідомляється не
пізніше, ніж за десять днів до початку скликання Загальних зборів. Рішення
Загальних Зборів є остаточним.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ
Федерація може мати відокремлені підрозділи (надалі Підрозділи). Підрозділи
Федерації утворюються за рішенням Загальних Зборів і організовують діяльність та
здійснюють представництво Федерації на місцях. Діяльність Підрозділів
поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Підрозділи Федерації не є юридичними особами. Відомості про утворені Підрозділи
Федерації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за
місцезнаходженням Федерації.
Підрозділи Федерації утворюються та здійснюють свою діяльність на основі цього
Статуту. Підрозділи можуть мати свої положення. Положення про Підрозділ
Федерації не може суперечити чинному законодавству та цьому Статуту.
Підрозділи Федерації визначають форми і методи своєї діяльності у відповідності з
метою та завданнями Федерації, керуючись чинним законодавством України, цим
Статутом, на підставі рішень Загальних Зборів та Правління Федерації. Діяльність
Підрозділу не може суперечити цьому Статуту.
Діяльність Підрозділу може бути припинено шляхом його закриття (ліквідації)
відповідно до чинного законодавства України за рішенням Правління Федерації або
Загальних зборів, а також в судовому порядку.
У разі припинення діяльності Підрозділу його майно переходить до Федерації.

7. КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ
7.1. Федерація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та
нематеріальні активи, кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної
діяльності.
7.2. Майно Федерації формується за рахунок наступних джерел:
- надходжень від проведення основної діяльності Федерації;
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги, гуманітарної, міжнародної технічної допомоги, грошових і
матеріальних благодійних внесків, добровільних пожертвувань юридичних та
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7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

7.10.

фізичних осіб;
- цільового фінансування, в тому числі з державного чи місцевих бюджетів, а також
з державних цільових фондів на проведення проектів в рамках статутної
діяльності;
- вступних та членських внесків;
- пасивних доходів;
- грантів від міжнародних, іноземних та українських юридичних і фізичних осіб на
здійснення статутної діяльності;
- доходів, набутих у результаті діяльності створених Федерацією юридичних осіб;
- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством для громадських
неприбуткових організацій.
Федерація володіє, користується та розпоряджається власним майном відповідно до
своєї мети та статутних завдань. Кошти Федерації витрачаються за рішенням
Правління для досягнення мети та статутних завдань Федерації, утримання штатного
апарату, адміністративно-господарські потреби Федерації.
Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансування
видатків на утримання Федерації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів
діяльності, визначених Статутом Федерації. Забороняється розподіл отриманих
доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Федерації,
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),
членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
За рішенням Правління можуть утворюватись фонди цільових програм, резервні,
страхові та інші.
Федерація самостійно відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном, може
бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді.
Звернення стягнення на майно Федерації можливе лише у випадках, передбачених
чинним законодавством України.
У разі добровільного виходу або примусового виключення Члена з Федерації майно
та кошти, передані таким Членом Федерації у власність, поверненню не підлягають.
Федерація має право передавати частину свого майна створеним нею відокремленим
підрозділам та юридичним особам. Рішення щодо внесення коштів або майна
Федерації до статутного капіталу юридичної особи, передачу майна відокремленому
підрозділу Федерації приймаються Правлінням.
Федерація веде бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, вносить до
бюджету платежі відповідно до чинного законодавства України.

8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
8.1. Федерація у відповідності до своєї мети та статутних завдань має право на
здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим
Статутом та чинним законодавством.
8.2. Міжнародна діяльність Федерації здійснюється шляхом участі у міжнародних
проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать
законодавству України, нормам i принципам міжнародного права.
8.3. Організація організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних
партнерів конференції, виставки, ярмарки, турніри, змагання, відряджає своїх
представників для участі у відповідних заходах за межами України; проводить
спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї
діяльності, публікує їx результати; реалізовує інші спільні програми та проекти за
участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному
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законодавству України.

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
Діяльність Федерації припиняється шляхом її реорганізації (приєднання) або
ліквідації (саморозпуску) відповідно до вимог чинного законодавства України.
Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням Загальних зборів, в порядку,
передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. У разі реорганізації майно,
активи та пасиви Федерації передаються її правонаступнику.
Вступ Федерації до складу громадської спілки не є реорганізацією і не має наслідком
припинення діяльності Федерації.
Припинення діяльності Федерації може бути здійснене шляхом саморозпуску за
рішенням Загальних зборів, в порядку передбаченому чинним законодавством
України та цим Статутом, або за рішенням суду про ліквідацію (примусовий
розпуск) в порядку і випадках, передбачених чинним законодавством України.
Порядок ліквідації Федерації визначається чинним законодавством України,
Статутом, рішенням Загальних зборів, а також рішенням судових органів (у разі
ліквідації за рішенням суду).
Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Федерації здійснює
ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо
управління справами Федерації. Персональний склад ліквідаційної комісії
(ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за
погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.
У разі припинення Федерації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання
або перетворення) всі активи Федерації передаються одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу
бюджету.
Федерація є такою, що припинилася, з моменту внесення до Єдиного державного
реєстру запису про її припинення.
10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
Внесення змін до Статуту/затвердження нової редакції Статуту затверджується
рішенням Загальних зборів, в порядку передбаченому цим Статутом.
Питання про зміни і доповнення до Статуту вносяться до порядку денного Зборів на
одній з таких підстав:
- з ініціативи Правління;
- за вимогою не менше 50 відсотків дійсних членів Федерації, присутніх на Зборах.
Зміни та доповнення до Статуту Федерації приймаються рішенням Зборів, якщо за
нього проголосувало не менше 3/4 дійсних членів, які беруть участь у Зборах.
Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у
порядку, встановленому чинним законодавством України.
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