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1.
1.1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ОЦІНКИ» (далі
за текстом Статуту «Асоціація») – є добровільним громадським об’єднанням
оцінювачів та інших фахівців, пов’язаних з ринком професійних оціночних послуг,
яке здійснює діяльність, направлену на розвиток та підвищення професійного рівня
оцінювачів та оціночної діяльності в Україні.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ОЦІНКИ» у
зв’язку зі зміною найменування є повним правонаступником за всіма правами та
обов’язками ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ
ОЦІНКИ», утвореної згідно із Протоколом №1 від 17 червня 2005 року установчих
зборів засновників.
Діяльність Асоціації ґрунтується на добровільній участі, рівноправ’ї її членів,
демократії, самоуправлінні, законності і гласності, захисті прав і законних інтересів
її членів.

1.2.

Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України
«Про громадські об’єднання», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», «Про оцінку земель», іншими нормативноправовими актами та цим Статутом. Асоціація здійснює свою діяльність у тісному
співробітництві з органами державної влади, іншими установами й організаціями
України та може вступати з ними в договірні відносини для проведення спільних
заходів.
Асоціація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює
діяльність відповідної неприбуткової організації, є некомерційною неприбутковою
організацією та не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності. Асоціація
створюється зі статусом юридичної особи, є непідприємницьким об’єднанням,
основною метою якого не є одержання прибутку.

1.3.

Повне найменування Асоціації:

–

українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ФАХІВЦІВ ОЦІНКИ»;

–

англійською мовою: THE PUBLIC ORGANIZATION «PAN UKRAINIAN ASSOCIATION OF
VALUATION SPECIALISTS»;

–

російською
мовою:
ОБЩЕСТВЕННАЯ
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНКИ».

ОРГАНИЗАЦИЯ

«ВСЕУКРАИНСКАЯ

Скорочене найменування:
–

українською мовою: ГО «ВАФО»;

–

англійською мовою: PO «PUAVS»;

–

російською мовою: ОО «ВАСО».
Місцезнаходження Асоціації: Україна, 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21,
корпус 3, к. 9.
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1.4.

Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18
років.

1.5.

Асоціація є юридичною особою з моменту реєстрації в установленому чинним
законодавством порядку, яка у межах повноважень може від свого імені укладати
цивільно-правові угоди згідно мети діяльності, мати відокремлене майно (рухоме і
нерухоме) на праві власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки у
банках, мати печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та іншу символіку,
користуватись іншими правами, передбаченими законодавством для організацій
такого роду і вчиняти інші дії, не заборонені Законом.
Асоціація має право набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в
зобов’язання, а також виступати стороною в судах загальної юрисдикції та
юрисдикційних органах інших держав.

1.6.

Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Асоціації, так само як і
втручання Асоціації у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність
інших громадських об’єднань, не допускається, крім випадків, передбачених
чинним законодавством.

1.7.

Асоціація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності,
вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового
інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності.
Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування
видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків
діяльності.

1.8.

Асоціація має всеукраїнський статус.
2. МЕТА Й ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1.

Основною метою діяльності Асоціації є об'єднання оцінювачів та інших фахівців
України, пов'язаних з оціночною діяльністю, задля проведення освітньої та наукової
діяльності в галузі оцінки; сприяння вдосконаленню всіх форм оціночної діяльності
шляхом сумлінного, високопрофесійного надання різних видів оціночних послуг та
підвищення рівня громадського контролю з боку Асоціації за оціночною діяльністю
в Україні; захист законних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів
своїх членів у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів.

2.2.

Для досягнення вищезазначеної мети Асоціація ставить перед собою наступні
завдання:

2.2.1. об’єднання оцінювачів та інших фахівців України, пов’язаних з оціночною
діяльністю, задля сприяння вдосконаленню всіх форм оціночної діяльності шляхом
сумлінного, високопрофесійного надання різних видів оціночних послуг та
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підвищення рівня громадського контролю з боку Асоціації за оціночною діяльністю
в Україні;
2.2.2. захист законних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів у
питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів;
2.2.3. проведення освітньої та наукової діяльності в галузі оцінки майна та майнових
прав;
2.2.4. забезпечення постійного підвищення рівня професійної підготовки членів Асоціації
на базі сучасних теоретичних, методологічних напрямів оцінки та позитивного
практичного досвіду;
2.2.5. надання членам Асоціації інформаційно-консультативних послуг з питань оцінки
майна та майнових прав;
2.2.6. правовий та економічний захист членів Асоціації.
3. ФУНКЦІЇ АСОЦІАЦІЇ
3.1.

Асоціація відповідно до мети своєї діяльності й основних завдань в установленому
чинним законодавством порядку виконує наступні функції:

3.1.1. проводить освітню та наукову діяльність в галузі оцінки майна та майнових прав;
3.1.2. бере участь у законотворчій та нормотворчій роботі, пов’язаній з підготовкою
нових та удосконаленням існуючих нормативних актів;
3.1.3. бере участь у розробці та впровадженні програм розвитку оціночної діяльності в
Україні;
3.1.4. подає пропозиції щодо участі своїх членів в роботі державних органів з питань
регулювання оціночної діяльності;
3.1.5. вивчає, узагальнює та впроваджує серед членів Асоціації сучасний міжнародний та
національний досвід з питань теорії, методології та практики оцінки майна та
майнових прав шляхом проведення науково-практичних конференцій, тематичних
семінарів, круглих столів;
3.1.6. надає членам Асоціації інформаційно-консультативні послуги з питань оцінки
майна та майнових прав;
3.1.7. встановлює та підтримує ділові зв’язки з професійними громадськими
організаціями фахівців у галузі оцінки та суміжних напрямів: спеціалістами ринку
нерухомості, бухгалтерами, аудиторами, фінансовими аналітиками, торговцями
цінними паперами, патентними повіреними та іншими фахівцями;
3.1.8. встановлює та підтримує зв’язки з міжнародними організаціями оцінювачів;
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3.1.9. сприяє оперативному отриманню членами Асоціації актуальної інформації з питань
різних форм оціночної діяльності;
3.1.10. створює установи й організації зі статусом юридичної особи, а також засновує
підприємства необхідні для виконання статутних цілей Асоціації, в порядку,
встановленому чинним законодавством України;
3.1.11. представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у
державних та громадських органах;
3.1.12. бере участь у вдосконаленні єдиних державних програм навчання та підвищення
кваліфікації оцінювачів, навчанні та підвищенні кваліфікації оцінювачів України, в
тому числі шляхом отримання вищої освіти за напрямком оцінки, перевірці набутих
знань оцінювачами.
4. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ
4.1.

Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Асоціація має право:

4.1.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету та цілі;
4.1.2. провадити мирні зібрання;
4.1.3. звертатися в порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб із пропозиціями
(зауваженнями), заявами, клопотаннями, скаргами тощо;
4.1.4. здійснювати контроль за виконанням положень Національних стандартів та інших
нормативно-правових актів з оцінки майна членами Асоціації;
4.1.5. забезпечувати належну якість оцінки майна та майнових прав, яка проводиться
оцінювачами членами Асоціації;
4.1.6. проводити рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав;
4.1.7. приймати участь у розроблені нормативно-правових актів з оцінки майна;
4.1.8. приймати участь у професійній підготовці оцінювачів;
4.1.9. приймати участь у складі Екзаменаційної комісії та Наглядової ради України з
питань оціночної діяльності;
4.1.10. захищати членів Асоціації у питаннях судового та досудового вирішення спорів,
пов’язаних з оцінкою майна та майнових прав;
4.1.11. сприяти розвитку конкуренції серед оцінювачів;
4.1.12. підвищувати професійний рівень членів Асоціації шляхом внутрішньої сертифікації
за процедурою, встановленою в Асоціації;
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4.1.13. сприяти розвитку інформаційних технологій в оцінці майна, широкому
інформуванні суспільства про особливості ціноутворення на майно та майнові
права;
4.1.14. встановлювати інші вимоги щодо сумлінного виконання членами Асоціації оцінки
майна, забезпечення виконання ними вимог нормативно-правових актів з оцінки
майна;
4.1.15. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації;
4.1.16. здійснювати інші права, не заборонені законом.
5. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ. НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА
5.1.

Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним. Членами Асоціації можуть
бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в
Україні на законних підставах, які досягли 18 років, поділяють цілі та завдання
Асоціації, сприяють її діяльності, визнають Статут Асоціації, надають безповоротну
фінансову допомогу на користь Асоціації та подали відповідну особисту письмову
заяву.

5.2.

Кожен член Асоціації зберігає самостійність у межах своєї компетенції та приймає
на себе зобов’язання дотримуватись вимог Статуту Асоціації та рішень керівних
органів Асоціації.

5.3.

Прийом в члени Асоціації здійснюється Президією Асоціації на підставі особистої
письмової заяви фізичної особи – кандидата в члени Асоціації.

5.4.

Заява фізичної особи про прийом в члени Асоціації повинна містити прізвище, ім’я
та по батькові кандидата, його адресу, особисті дані для контактного зв’язку,
посилання на згоду дотримуватися Статуту Асоціації та Кодексу етики члена
Асоціації, а також згоду про надання безповоротної фінансової допомоги на
користь Асоціації та обробку своїх персональних даних відповідно до статутних
завдань Асоціації і чинного законодавства.

5.5.

Членство в Асоціації є фіксованим і підтверджується відповідним записом у реєстрі
членів Асоціації. Реєстрація та облік членів Асоціації здійснюється Виконавчим
комітетом Асоціації.

5.6.

Президія Асоціації приймає рішення про прийняття особи в члени Асоціації,
а Виконавчий комітет Асоціації вносить відповідний запис у Реєстр членів Асоціації
не пізніше ніж через два місяці після надходження письмової заяви кандидата.

5.7.

Президія Асоціації має право відмовити у прийнятті особи в члени Асоціації.
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5.8.

Президія Асоціації за погодженням із Радою Асоціації має право делегувати право
прийняття в члени Асоціації іншим статутним органам Асоціації або їх
відокремленим підрозділам.

5.9.

Члени Асоціації для забезпечення її статутної діяльності надають безповоротну
фінансову допомогу на користь Асоціації, мінімальний розмір та порядок надання
якої затверджується Радою Асоціації.

5.10. Кожен член Асоціації має право:
5.10.1. брати участь у статутній діяльності Асоціації, а також у навчальних, методичних,
організаційних та всіх інших заходах, які проводяться Асоціацією, на засадах і в
порядку, визначеному регламентуючими документами Асоціації;
5.10.2. самостійно обирати делегата або бути обраним делегатом для участі в засіданнях
З’їзду Асоціації;
5.10.3. приймати участь в обранні керівних органів Асоціації, висувати кандидатури, бути
обраними особисто до складу органів Асоціації;
5.10.4. отримувати повну і достовірну інформацію, а також пояснення щодо діяльності
Асоціації;
5.10.5. користуватися майном, технічними засобами та символікою Асоціації;
5.10.6. подавати на розгляд Ради Асоціації пропозиції щодо вдосконалення Статуту та
внутрішніх документів Асоціації, бути присутнім на засіданнях Ради Асоціації;
5.10.7. брати участь у плануванні та обговоренні діяльності Асоціації, вносити пропозиції
щодо поліпшення діяльності Асоціації та її органів, виступати із заявами та
скаргами, бути присутнім на засіданнях Президії Асоціації;
5.10.8. користуватися, по можливості, підтримкою Асоціації у своїй професійній діяльності,
що відповідає статутній меті Асоціації;
5.10.9. користуватися правовим та соціальним захистом своїх прав та законних інтересів з
боку Асоціації;
5.10.10. добровільно припиняти своє членство в Асоціації (виходити із членів Асоціації).
5.11. Кожен член Асоціації зобов’язаний:
5.11.1. визнавати та дотримуватись вимог Статуту Асоціації, її внутрішніх регламентуючих
документів, а також рішень керівних органів Асоціації;
5.11.2. активно сприяти виконанню статутних завдань та реалізації політики Асоціації в
сфері професійної оціночної діяльності, становленню дружніх стосунків між
особами, організаціями та колективами, що діють в зазначеній сфері;
5.11.3. пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Асоціації;
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5.11.4. виконувати рішення, прийняті керівними органами Асоціації, а також Обласним
осередком (відділенням) Асоціації, у якому член Асоціації перебуває на обліку, в
межах їх компетенції;
5.11.5. співпрацювати з Асоціацією з усіх питань, які стосуються її статутної діяльності
взагалі;
5.11.6. своєчасно надавати безповоротну фінансову допомогу на користь Асоціації для
забезпечення її статутної діяльності;
5.11.7. берегти майно Асоціації, передане йому у користування або володіння;
5.11.8. дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань,
передбачених регламентуючими документами Асоціації;
5.11.9. підтримувати авторитет Асоціації, не вчиняти дій, які суперечили б статутним цілям
Асоціації або підривали її престиж;
5.11.10. відстоювати інтереси Асоціації в державних органах, установах, підприємствах,
організаціях усіх форм власності, перед громадянами тощо.
5.12. Членство в Асоціації може бути припинено внаслідок:
5.12.1. добровільного виходу із членів Асоціації, на підставі особистої письмової заяви
члена Асоціації, поданої до Обласного осередку (відділення) Асоціації, Ради
Асоціації або Президії Асоціації;
5.12.2. рішення З’їзду Асоціації, Ради Асоціації або Президії Асоціації;
5.12.3. смерті фізичної особи – члена Асоціації.
5.13. З’їзд Асоціації, Рада Асоціації або Президія Асоціації приймає рішення про
виключення члена Асоціації у випадку:
5.13.1. неодноразового порушення членом Асоціації вимог Статуту Асоціації;
5.13.2. вчинення дій або бездіяльність члена Асоціації, що завдають значну майнову або
немайнову шкоду Асоціації, або є несумісними із метою діяльності Асоціації;
5.13.3. наявності аргументованого подання Обласних осередків (відділень) Асоціації або
за ініціативою членів Ради Асоціації у випадках порушення членом Асоціації вимог,
передбачених п. 5.11 цього Статуту.
5.14. При припиненні членства в Асоціації (виході з Асоціації) особа не має права
вимагати передачі їй грошових коштів або майна Асоціації, відшкодування наданої
на користь Асоціації безповоротної фінансової допомоги або будь-яких інших
витрат, які вона понесла під час перебування в складі членів Асоціації.
5.15. Скарги на рішення та дії керівних органів Асоціації, пов’язаних із набуттям та
припиненням членства, розглядаються на З’їзді Асоціації.
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6.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ

6.1.

Управління Асоціацією здійснюється на засадах демократизму, гласності,
виборності органів управління, підпорядкованості і підзвітності органів управління
в ієрархічному порядку, дотримання дисципліни, врахування регламентуючих
документів Асоціації.

6.2.

Основою структури Асоціації є безпосередньо члени Асоціації, які об’єднуються у
Обласні осередки (відділення) Асоціації. Обласні осередки (відділення) Асоціації
можуть бути зареєстровані як юридична особа або легалізовані шляхом
повідомлення згідно чинного законодавства України. Діяльність Обласних
осередків (відділень) Асоціації здійснюється відповідно до Положення про Обласні
осередки (відділення), затвердженого Радою Асоціації, або їх Статутів, текст яких
погоджений на засіданні Ради Асоціації.

6.3.

Асоціація має наступні керівні органи управління та контролю:

6.3.1. З’їзд Асоціації – вищий колегіальний орган управління Асоціації;
6.3.2. Рада Асоціації та Президія Асоціації на чолі з Президентом Асоціації – керівні
виконавчі органи Асоціації;
6.3.3. Виконавчий комітет Асоціації на чолі з Виконавчим директором Асоціації –
виконавчий орган Асоціації;
6.3.4. Ревізійна комісія Асоціації – контролюючий орган Асоціації.
6.4.

Усі керівні органи Асоціації мають у 30 денний термін надавати відповіді письмово
або електронною поштою на запити членів Асоціації щодо діяльності цих керівних
органів та реалізації статутних завдань Асоціації.
Керівні органи Асоціації мають забезпечити для членів Асоціації вільний доступ до
інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснені
статутні завдання.
Звіти про результати виконання статутних завдань Асоціації за відповідні звітні
періоди підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування їх на З’їзді
Асоціації.
7.

З’ЇЗД АСОЦІАЦІЇ

7.1.

З’їзд Асоціації є вищим колегіальним органом управління Асоціації. У засіданні
З’їзду Асоціації беруть участь делегати – уповноважені представники членів
Асоціації, які обираються Обласними осередками (відділеннями) Асоціації.
Порядок обрання та представництво делегатами членів Асоціації затверджується
Президією Асоціації.

7.2.

З’їзд Асоціації може бути черговим (звітно-виборчим) або позачерговим.
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7.3.

Черговий (звітно-виборчий) З’їзд Асоціації проводиться один раз у п’ять років та
скликається Президією Асоціації.

7.4.

Позачерговий З’їзд Асоціації може бути скликаний:

7.4.1. за рішенням Президії Асоціації, за яке проголосувало більш ніж 25% членів Президії
Асоціації;
7.4.2. на письмове прохання не менш ніж 25% членів Асоціації. У такому випадку
Президія Асоціації скликає позачерговий З’їзд Асоціації протягом одного місяця від
дати одержання відповідної кількості заяв;
7.4.3. на вимогу Обласних осередків (відділень) Асоціації, які об’єднують не менше ніж
25% членів Асоціації. У такому випадку Президія Асоціації скликає позачерговий
З’їзд Асоціації протягом одного місяця від дати надходження відповідних звернень.
7.5.

З’їзд Асоціації вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3
(двох третин) від загальної кількості обраних делегатів З’їзду, за умови
представлення ними простої більшості членів Асоціації та простої більшості
Обласних осередків (відділень) Асоціації.

7.6.

З’їзд Асоціації обирає Головуючого на З’їзді та Секретаря З’їзду.

7.7.

До компетенції З’їзду Асоціації належить вирішення будь-яких питань діяльності
Асоціації.

7.8.

До виключної компетенції З’їзду Асоціації відносяться прийняття рішень з
наступних питань:

7.8.1. визначення основних напрямів діяльності Асоціації, затвердження програмних та
стратегічних документів Асоціації;
7.8.2. затвердження Статуту Асоціації та внесення змін і доповнень до нього;
7.8.3. обрання Президента Асоціації строком на п’ять років та його відкликання;
7.8.4. затвердження кількісного складу Президії Асоціації, обрання членів Президії
Асоціації строком на п’ять років та їх відкликання;
7.8.5. обрання Голови та членів Ревізійної комісії Асоціації строком на п’ять років та їх
відкликання;
7.8.6. затвердження результатів роботи Асоціації за звітні періоди;
7.8.7. розгляд та затвердження звітів Президента Асоціації та Ревізійної комісії;
7.8.8. розгляд скарг на рішення та дії керівних органів Асоціації, пов’язаних із набуттям та
припиненням членства в Асоціації;
7.8.9. прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації Асоціації;
7.8.10. реалізації права власності на майно та кошти Асоціації.
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7.9.

Рішення З’їзду Асоціації приймаються простою більшістю голосів делегатів З’їзду,
окрім питань щодо внесення змін та/або доповнень до Статуту Асоціації, а також
питань щодо саморозпуску або реорганізації Асоціації, рішення по яких вважаються
прийнятими, якщо за них проголосувало не менше від 3/4 (трьох четвертин)
присутніх на З’їзді Асоціації делегатів, які представляють не менше 70% загальної
кількості членів Асоціації.

7.10. При голосуванні кожний делегат З’їзду має один голос. Рішення З’їзду Асоціації
приймаються відкритим або таємним голосуванням за рішенням простої більшості
присутніх делегатів З’їзду.
7.11. Рішення З’їзду Асоціації оформлюються протоколом З’їзду. Протокол З’їзду
підписується Головуючим на З’їзді та Секретарем З’їзду. Підписаний протокол З’їзду
зберігається у Президії Асоціації.
7.12. Рішення, прийняті на З’їзді Асоціації, набувають чинності з дня проведення такого
З’їзду Асоціації.
8.

РАДА АСОЦІАЦІЇ

8.1.

Рада Асоціації є керівним виконавчим органом Асоціації, що здійснює загальне
керівництво Асоціацією в період між засіданнями З’їзду Асоціації, а також
контролює й регулює діяльність Президії Асоціації та Обласних осередків
(відділень) Асоціації. У своїй діяльності Рада Асоціації керується чинним
законодавством України, цим Статутом і рішеннями З’їзду Асоціації.

8.2.

До складу Ради Асоціації входять (як члени Ради):

8.2.1. Президент Асоціації, який обирається З’їздом Асоціації строком на п’ять років;
8.2.2. Обрані на З’їзді Асоціації строком на п’ять років члени Президії Асоціації;
8.2.3. Голови всіх зареєстрованих Обласних осередків (відділень) Асоціації.
За рішенням конкретного Обласного осередку (відділення) Асоціації його
представник в Раді Асоціації може бути змінений у період між З’їздами Асоціації;
8.2.4. Віце-президенти Асоціації, що виконують функції заступника Президента Асоціації
обираються на засіданні Президії Асоціації з числа членів Президії Асоціації, зі
строком повноважень до п’яти років, але з можливістю переобрання у будь-який
час.
8.2.5. Віце-президенти Асоціації обираються для виконання функцій за напрямами –
міжнародна діяльність, внутрішня діяльність, організаційна діяльність;
8.3.

Член Ради Асоціації не може бути одночасно членом Ревізійної комісії Асоціації.

8.4.

Роботою Президії та Ради Асоціації керує Президент Асоціації, який головує їх на
засіданнях, а в разі його відсутності – Віце-президент Асоціації за його дорученням.
Якщо Президент Асоціації припиняє виконання своїх обов’язків або не має змоги їх
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виконувати, його функції виконує за рішенням Президії Асоціації Віце-президент
Асоціації протягом всього відповідного терміну.
8.5.

Рада Асоціації має право приймати рішення з усіх питань, які не є виключною
компетенцією З’їзду Асоціації.

8.6.

До особливої компетенції Ради Асоціації відносяться прийняття рішень з наступних
питань:

8.6.1. організації та контролю виконання рішень З’їзду Асоціації;
8.6.2. розробки стратегії та затвердження щорічного плану діяльності Асоціації;
8.6.3. підготовки З’їздів Асоціації, визначення порядку денного З’їздів Асоціації, місця й
часу їхнього проведення;
8.6.4. визначення порядку обрання делегатів З’їзду Асоціації Обласними осередками
(відділеннями) Асоціації та кількісного представництва ними членів Асоціації;
8.6.5. визначення мінімального розміру та порядку надання членами Асоціації
безповоротної фінансової допомоги на користь Асоціації для забезпечення її
статутної діяльності;
8.6.6. координації роботи та контролю за роботою Обласних осередків (відділень)
Асоціації;
8.6.7. затвердження Положень про Обласні осередки (відділення) Асоціації, а також
погодження Статутів Обласних осередків (відділень) Асоціації;
8.6.8. прийняття рішень щодо створення або ліквідації Обласних осередків (відділень)
Асоціації;
8.6.9. затвердження зразків бланків, інших реквізитів, а також символіки Асоціації;
8.6.10. винесення рішень про заохочення членів Асоціації, які в значній мірі сприяли
виконанню статутних завдань Асоціації;
8.6.11. винесення рішення про накладення стягнень на членів Асоціації;
8.6.12. делегування представників Асоціації для участі у складі Екзаменаційної комісії та
Наглядової ради України з питань оціночної діяльності;
8.6.13. прийняття рішень про укладення Асоціацією договорів, пов’язаних із діяльністю
Асоціації, в межах Закону України «Про громадські об’єднання» та Податкового
кодексу України;
8.6.14. прийняття рішень щодо придбання або відчуження майна і майнових прав,
передачу їх у заставу, незалежно від суми договору, пов’язаного з діяльністю
Асоціації, укладеного в межах Закону України «Про громадські об’єднання» та
Податкового кодексу України, в межах компетенції, наданої З’їздом Асоціації;
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8.6.15. прийняття рішень про створення (заснування), ліквідацію та/або реорганізацію
підприємств, створених за участю Асоціації, вирішення питань про склад, розмір та
порядок внесення вкладів Асоціацією до статутних фондів таких підприємств,
прийняття рішень про розпорядження частками Асоціації в статутних фондах цих
підприємств;
8.6.16. контролю діяльності та аналізу роботи Президії Асоціації, розгляду і затвердження
звітів Президії Асоціації;
8.6.17. подання на розгляд З’їзду Асоціації пропозицій із питань діяльності Асоціації, а
також вдосконалення Статуту Асоціації;
8.6.18. розгляду заяв про порушення прав членів Асоціації та доповіді на З’їзді Асоціації
про результати перевірки;
8.6.19. створення спеціального фонду допомоги та інших фондів, визначення порядку їх
формування, а також порядку та напрямків використання їх коштів.
8.7.

Рада Асоціації звітує про свою роботу З’їзду Асоціації.

8.8.

Засідання Ради Асоціації проводяться, виходячи із нагальності розглядуваних
питань, але не рідше ніж один раз на рік. Засідання Ради Асоціації визнаються
повноважними, якщо на них присутні більше половини членів Ради Асоціації.

8.9.

Президент Асоціації зобов’язаний скликати позачергове засідання Ради Асоціації на
вимогу 1/4 (однієї четвертини) членів Ради Асоціації або на вимогу Ревізійної
комісії.

8.10. У виключних випадках, у разі необхідності, що визначає Президент Асоціації,
рішення Ради Асоціації може прийматись шляхом опитування всіх членів Ради
Асоціації, про що має бути обов’язково зазначено в протоколі засідання Ради
Асоціації з послідуючим підписом даного протоколу членами Ради Асоціації.
8.11. Проект порядку денного засідання Ради Асоціації визначає Президент Асоціації.
Кожен член Ради Асоціації має право вносити свої пропозиції щодо порядку
денного.
8.12. Рішення Ради Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало
більше половини присутніх членів Ради Асоціації. Кожний член Ради Асоціації при
голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти»
приймається рішення, за яке проголосував Президент Асоціації. Президент
Асоціації має на засіданнях Ради Асоціації один голос нарівні з іншими її членами.
8.13. Рішення Ради Асоціації оформлюються Протоколами засідань Ради Асоціації.
8.14. Протокол засідання Ради Асоціації підписується Президентом Асоціації.
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9.

ПРЕЗИДІЯ АСОЦІАЦІЇ

9.1.

Президія Асоціації є керівним виконавчим органом Асоціації, що здійснює поточне
та оперативне керівництво Асоціацією в період між засіданнями Ради Асоціації, а
також контролює й регулює діяльність Виконавчого комітету Асоціації та інших
статутних органів Асоціації або їх відокремлених підрозділів в межах своїх
повноважень. У своїй діяльності Президія Асоціації керується чинним
законодавством України, цим Статутом, рішеннями З’їзду Асоціації та Ради
Асоціації.

9.2.

До складу Президії Асоціації входять (як члени Президії):

9.2.1. Президент Асоціації, який обирається З’їздом Асоціації строком на п’ять років;
9.2.2. Обрані на З’їзді Асоціації строком на п’ять років члени Президії Асоціації;
9.2.3. Віце-президенти Асоціації, що виконують функції заступника Президента Асоціації
обираються на засіданні Президії Асоціації з числа членів Президії Асоціації, зі
строком повноважень до п’яти років, але з можливістю переобрання у будь-який
час.
9.2.4. Віце-президенти Асоціації обираються для виконання функцій за напрямами –
міжнародна діяльність, внутрішня діяльність, організаційна діяльність;
9.3.

Член Президії Асоціації не може бути одночасно членом Ревізійної комісії Асоціації.

9.4.

Роботою Президії та Ради Асоціації керує Президент Асоціації, який головує їх на
засіданнях, а в разі його відсутності – Віце-президент Асоціації за його дорученням.
Якщо Президент Асоціації припиняє виконання своїх обов’язків або не має змоги їх
виконувати, його функції виконує за рішенням Президії Асоціації Віце-президент
Асоціації протягом всього відповідного терміну.

9.5.

Президія Асоціації має право приймати рішення з усіх питань, які не є виключною
компетенцією З’їзду Асоціації та не належать до особливої компетенції Ради
Асоціації.

9.6.

До компетенції Президії Асоціації відносяться прийняття рішень з наступних питань:

9.6.1. обрання Віце-президентів Асоціації з числа членів Президії Асоціації, зі строком
повноважень до п’яти років, але з можливістю відкликання (переобрання) у будьякий час;
9.6.2. затвердження Віце-президентів Асоціації за напрямами - міжнародна діяльність,
внутрішня діяльність, організаційна діяльність з числа представників у Раді
Асоціації зареєстрованих Обласних осередків (відділень) Асоціації або членів
Президії Асоціації, зі строком повноважень до п’яти років, але з можливістю
відкликання (переобрання) у будь-який час;
9.6.3. прийняття в члени Асоціації, відмови у прийнятті, припинення (виходу) та
виключення осіб зі складу членів Асоціації;
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9.6.4. затвердження Положень про Виконавчий комітет Асоціації, комітети й інші
структурні підрозділи Асоціації;
9.6.5. визначення кількісного складу Виконавчого комітету Асоціації, обрання і
відкликання членів Виконавчого комітету та Виконавчого директора;
9.6.6. прийняття рішення про створення комітетів Асоціації, визначення кількісного
складу комітетів, обрання та відкликання голів комітетів, їх заступників та членів
комітетів;
9.6.7. затвердження правил, положень, регламентів та інших внутрішніх документів
Асоціації;
9.6.8. затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу й умов оплати праці та
преміювання посадових осіб і працівників Асоціації;
9.6.9. аналізу роботи Виконавчого комітету Асоціації, розгляду і затвердження звітів
Виконавчого комітету Асоціації;
9.6.10. аналізу роботи комітетів Асоціації, розгляду і затвердження звітів комітетів
Асоціації;
9.6.11. вирішення інших питань поточної діяльності Асоціації.
9.7.

Президія Асоціації звітує про свою роботу Раді Асоціації та З’їзду Асоціації.

9.8.

Засідання Президії Асоціації проводяться, виходячи із нагальності розглядуваних
питань, але не рідше ніж один раз на три місяці. Засідання Президії Асоціації
визнаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів
Президії Асоціації.

9.9.

Президент Асоціації зобов’язаний скликати позачергове засідання Президії
Асоціації на вимогу 1/3 (однієї третини) членів Президії Асоціації або на вимогу
Ревізійної комісії.

9.10. Проект порядку денного засідання Президії Асоціації визначає Президент Асоціації.
Кожен член Президії Асоціації має право вносити свої пропозиції щодо порядку
денного.
9.11. Рішення Президії Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало
більше половини присутніх членів Президії Асоціації. Кожний член Президії
Асоціації при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і
«проти» приймається рішення, за яке проголосував Президент Асоціації. Президент
Асоціації має на засіданнях Президії Асоціації один голос нарівні з іншими її
членами.
9.12. Рішення Президії Асоціації оформлюються Протоколами засідань Президії
Асоціації.
9.13. Протокол засідання Президії Асоціації підписується Президентом Асоціації.
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10. ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ ТА ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ АСОЦІАЦІЇ
10.1. Президент Асоціації обирається З’їздом Асоціації строком на п’ять років, керує
роботою Ради Асоціації та Президії Асоціації. Президентом Асоціації може бути
обрана будь-яка особа з числа членів Асоціації.
10.2. Президент Асоціації має наступні повноваження:
10.2.1. головує на засіданнях Ради Асоціації та Президії Асоціації;
10.2.2. визначає проект порядку денного засідань Ради Асоціації та Президії Асоціації;
10.2.3. виносить на розгляд З’їзду Асоціації / Ради Асоціації / Президії Асоціації будь-які
питання, пов’язані з роботою Асоціації;
10.2.4. діє без довіреності від імені Асоціації та офіційно представляє інтереси Асоціації в
державних органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, а
також у судах загальної юрисдикції та юрисдикційних органах інших держав;
10.2.5. укладає від імені Асоціації договори та інші правочини в межах Закону України
«Про громадські об’єднання» та Податкового кодексу України, а також з
урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом або рішеннями З’їзду
Асоціації;
10.2.6. організовує та контролює поточну роботу Асоціації, дотримання вимог Статуту
Асоціації, рішень З’їзду Асоціації та інших внутрішніх документів Асоціації;
10.2.7. відкриває і закриває рахунки Асоціації в банках та інших фінансових установах, має
право розпорядчого підпису за цими рахунками, підписує банківські та інші
фінансові документи, діє від імені Асоціації без довіреності;
10.2.8. ініціює, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських
перевірок діяльності Асоціації, її органів та структурних підрозділів;
10.2.9. затверджує штатний розклад, укладає трудові та цивільно-правові договори,
звільняє працівників згідно із законодавством, видає накази та інші обов’язкові для
працівників акти та керує їхньою діяльністю;
10.2.10. видає довіреності на право представлення інтересів Асоціації;
10.2.11. заслуховує звіти членів Ради Асоціації та Президії Асоціації, посадових осіб
Асоціації з будь-яких питань роботи Асоціації;
10.2.12. звітує З’їзду Асоціації про поточну діяльність Асоціації;
10.2.13. підписує Протоколи засідань Ради Асоціації та Президії Асоціації;
10.2.14. приймає рішення щодо інших поточних питань діяльності Асоціації та здійснює
інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Асоціації.
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10.3. Президент Асоціації звітує про роботу Ради Асоціації та Президії Асоціації на З’їзді
Асоціації.
10.4. Віце-президенти Асоціації за поданням Президента Асоціації обираються на
засіданні Президії Асоціації з числа членів Президії, що обрані на з’їзді, зі строком
повноважень до п’яти років, але з можливістю переобрання у будь-який час.
10.5. Віце-президент Асоціації виконує повноваження Президента Асоціації у разі його
відсутності на засіданнях Ради Асоціації та Президії Асоціації, а також інші
повноваження, які делегує йому Президент Асоціації.
11. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АСОЦІАЦІЇ
11.1. Виконавчий комітет Асоціації на чолі з Виконавчим директором Асоціації є
виконавчим органом Асоціації, який забезпечує поточну роботу Асоціації.
11.2. Кількісний та персональний склад Виконавчого комітету Асоціації визначається
Президією Асоціації.
11.3. У своїй роботі Виконавчий комітет Асоціації керується чинним законодавством
України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий комітет Асоціації, рішеннями
З’їзду Асоціації.
11.4. Виконавчий комітет Асоціації підзвітний у своїй роботі Президії Асоціації.
11.5. До компетенції Виконавчого комітету належить:
11.5.1. забезпечення виконання планів роботи Асоціації;
11.5.2. підготовка для розгляду Президією Асоціації, Радою Асоціації та З’їздом Асоціації
звітів про результати роботи Асоціації;
11.5.3. розробка та подання на затвердження Президії Асоціації щорічного кошторису,
штатного розкладу й умов оплати праці посадових осіб і працівників Асоціації;
11.5.4. підготовка та подання на затвердження Раді Асоціації проектів установчих
документів підприємств, що створюються за участю Асоціації;
11.5.5. залучення експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Асоціації;
11.5.6. вирішення інших питань у межах своєї компетенції, що випливають із цього Статуту
та не суперечать чинному законодавству, рішенням З’їзду Асоціації, Ради Асоціації
та Президії Асоціації.
11.6. Роботою Виконавчого комітету Асоціації керує Виконавчий директор Асоціації,
який:
11.6.1. призначається та звільняється з посади за рішенням Президії Асоціації;
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11.6.2. розпоряджається майном та коштами Асоціації в межах, встановлених З’їздом
Асоціації, Радою Асоціації та Президією Асоціації;
11.6.3. представляє інтереси Асоціації у взаємовідносинах із державними та іншими
організаціями, установами, юридичними особами і громадянами;
11.6.4. організовує облік і звітність у Асоціації;
11.6.5. затверджує посадові обов’язки працівників Виконавчого комітету Асоціації;
11.6.6. видає накази та розпорядження;
11.6.7. виносить на розгляд Виконавчого комітету Асоціації, Президії Асоціації, Ради
Асоціації та З’їзду Асоціації питання, пов’язані з діяльністю Асоціації.
11.7. Виконавчий директор Асоціації у своїй роботі підзвітний Президенту Асоціації.
11.8. У своїй роботі Виконавчий директор Асоціації керується Посадовою інструкцією
Виконавчого директора Асоціації, яка затверджується Президентом Асоціації.
11.9. Виконавчий директор Асоціації, а також інші члени Виконавчого комітету Асоціації
за рішенням Президії Асоціації можуть перебувати в трудових відносинах з
Асоціацією.
12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ
12.1. Контроль за виконанням рішень та перевірка діяльності Асоціації, її структурних
підрозділів і підприємств, створених за участю Асоціації, здійснюється Ревізійною
комісією Асоціації, яка обирається З’їздом Асоціації та підзвітна йому. Ревізійна
комісія Асоціації має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової
діяльності і цільового використання активів Асоціації. Роботою Ревізійної комісії
Асоціації керує Голова Ревізійної комісії Асоціації.
12.2. Члени Ревізійної комісії Асоціації в кількості не менше трьох осіб обираються
З’їздом Асоціації строком на п’ять років із числа членів Асоціації. Голова Ревізійної
комісії Асоціації обирається на засіданні комітету із числа членів Ревізійної комісії
Асоціації. Члени інших керівних органів і працівники Асоціації не можуть бути
членами Ревізійної комісії Асоціації.
12.3. Перевірки діяльності Асоціації здійснюються Ревізійною комісією Асоціації у
відповідності із чинним законодавством України і цим Статутом. Перевірки
здійснюються Ревізійною комісією Асоціації за дорученням З’їзду Асоціації, за
власною ініціативою, на вимогу Ради Асоціації / Президії Асоціації / Президента
Асоціації або на вимогу більш ніж десяти відсотків членів Асоціації.
12.4. Ревізійній комісії Асоціації за її вимогою повинні бути надані всі матеріали,
бухгалтерські й інші документи Асоціації, а також, у разі необхідності, особисті
письмові пояснення посадових осіб Асоціації.
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12.5. Ревізійна комісія Асоціації доповідає про результати проведених нею перевірок
З’їзду Асоціації, а в період між З’їздами Асоціації – Раді Асоціації.
12.6. Ревізійна комісія Асоціації для проведення перевірок фінансової діяльності та
використання активів Асоціації за погодженням із Президією Асоціації може
залучати до роботи незалежних експертів або аудиторські організації.
12.7. Члени Ревізійної комісії Асоціації мають право брати участь у засіданнях Ради
Асоціації та Президії Асоціації із правом дорадчого голосу.
13. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ,
ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ
13.1. Члени Асоціації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого
члена Асоціації, Президента Асоціації, Віце-президентів Асоціації, Виконавчого
директора Асоціації тощо, Ради Асоціації, Президії Асоціації або З’їзду Асоціації
шляхом подання письмової скарги, а саме:
13.1.1. на дії, бездіяльність або рішення члена Асоціації – первинна скарга подається до
Президента Асоціації, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи,
дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом двадцяти робочих
днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її
розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Ради
Асоціації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із
обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Асоціації,
бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою
Асоціації – повторна скарга подається до З’їзду Асоціації, який зобов’язаний
розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим
викликом члена Асоціації який скаржиться, а також члена Асоціації дії,
бездіяльність або рішення якого оскаржується;
13.1.2. на дії, бездіяльність або рішення Президента Асоціації, Віце-президентів Асоціації,
Виконавчого директора Асоціації – первинна скарга подається до Президії
Асоціації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із
обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також тієї посадової
особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується. В разі відхилення скарги
Президією Асоціації – повторна скарга подається до З’їзду Асоціації, який
зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із
обов’язковим викликом члена Асоціації який скаржиться, а також посадової особи,
дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується;
13.1.3. на дії, бездіяльність або рішення члена Ради Асоціації / Президії Асоціації, члена
Виконавчого комітету Асоціації – первинна скарга подається до Президента
Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом двадцяти робочих днів, із
обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Ради
Асоціації / Президії Асоціації, члена Виконавчого комітету Асоціації дії,
бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги
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Президентом Асоціації – повторна скарга подається до З’їзду Асоціації, який
зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із
обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Ради
Асоціації / Президії Асоціації, члена Виконавчого комітету Асоціації дії,
бездіяльність або рішення якого оскаржується;
13.1.4. на дії, бездіяльність або рішення З’їзду Асоціації – до суду, відповідно до чинного
законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
14. ВЛАСНІСТЬ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ
14.1. Для вирішення статутних завдань Асоціація має право здійснювати відповідно до
закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку,
передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства).
14.2. Асоціація, створені нею підприємства, установи і організації ведуть оперативний та
бухгалтерський облік, статистичну звітність своєї діяльності, стають на облік в
органах державної податкової адміністрації, вносять платежі в бюджет в порядку та
розмірах, передбачених законодавством.
14.3. Відносини Асоціації з іншими громадськими організаціями, підприємствами,
установами та громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на підставі угод.
Асоціація вільна в виборі предмета угоди, визначенню зобов’язань, любих інших
умов взаємовідношень, які не протирічать законодавству України.
14.4. Асоціація в порядку передбаченому законодавством може вступати в міжнародні
громадські організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати
відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, які не суперечать
вимогам законодавства.
14.5. Відповідно до чинного законодавства Асоціація може мати у власності кошти,
майно, матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для здійснення її статутної
діяльності. Асоціація може, зокрема, набувати право власності на кошти та інше
майно, передане членами Асоціації або державою в установленому порядку;
пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій, інших юридичних та
фізичних осіб; на майно, придбане за рахунок власних коштів; надходження від
проведення навчальних, методичних, організаційних та інших заходів, а також
безповоротної фінансової допомоги членів Асоціації на користь Асоціації для
забезпечення її статутної діяльності.
14.6. Постійним джерелом формування власних коштів Асоціації є:
14.6.1. безповоротна фінансова допомога членів Асоціації та членські внески;
14.6.2. кошти і майно, що надходять безоплатно, добровільні пожертви членів Асоціації
та/або інших осіб;
14.6.3. пасивні доходи (проценти, дивіденди, роялті);
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14.6.4. кошти або майно, які надходять Асоціації від проведення її основної діяльності
відповідно до Статуту та законодавства, а також активи, отримані внаслідок
ліквідації іншої неприбуткової організації такого самого виду;
14.6.5. дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних
цільових фондів;
14.6.6. благодійна допомога, у тому числі гуманітарна допомога або технічна допомога.
14.7. У власності Асоціації можуть бути будівлі, споруди, інше нерухоме майно,
обладнання, інвентар, грошові кошти та будь-яке інше майно, необхідне для
матеріального забезпечення статутної діяльності Асоціації, не вилучене із
цивільного обігу і не обмежене у використанні.
14.8. Асоціація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її
власності, або щодо інших речових прав, правочини, що не суперечать
законодавству та Статуту. Кошти і майно Асоціації використовуються відповідно до
мети й основних статутних завдань діяльності Асоціації. Ризик випадкової загибелі
або пошкодження майна, що є власністю Асоціації, несе Асоціація.
14.9. Члени Асоціації не володіють відокремленими правами на майно Асоціації.
Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів Асоціації. Члени
Асоціації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації, якщо інше не
передбачено законодавством.
14.10. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке може
бути накладене стягнення відповідно до чинного законодавства. Звернення
стягнення на майно Асоціації за зобов’язаннями її членів не допускається.
14.11. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави. Держава не відповідає за
зобов’язаннями Асоціації.
14.12. Кошти та майно Асоціації (у тому числі, у разі її саморозпуску) не можуть
перерозподілятися між членами Асоціації, а використовуються лише для виконання
статутних завдань Асоціації або за рішенням З’їзду Асоціації передаються на
благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадським об’єднанням, а у випадках,
передбачених законом, зараховуються до державного або місцевого бюджету.
14.13. Асоціація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів
Асоціації. З’їзд Асоціації має право визначити інші випадки конфлікту інтересів
щодо використання активів Асоціації.
14.14. Отримані доходи (прибутки) Асоціації або їх частини не можуть розподілятися
серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їх праці,
нарахування податків на заробітну плату), членів органу управління та інших
пов’язаних з ними осіб.
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15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
15.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється:
15.1.1. за рішенням З’їзду Асоціації, за яке проголосувало не менше від 3/4 (трьох
четвертин) присутніх на З’їзді Асоціації делегатів, які представляють не менше 70%
загальної кількості членів Асоціації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом
приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;
15.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.
15.2. Якщо прийнято рішення про саморозпуск Асоціації, З’їзд Асоціації створює
ліквідаційну комісію для проведення припинення Асоціації як юридичної особи, а
також для прийняття рішення про використання майна та коштів (за наявності)
після її ліквідації.
15.3. Із дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по
управлінню справами Асоціації. Ліквідаційна комісія публікує інформацію про
ліквідацію Асоціації в одному з органів преси із зазначенням строку подачі
кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Асоціації, виявляє дебіторів і
кредиторів та розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Асоціації,
складає ліквідаційний баланс і подає його Раді Асоціації. Майно, яке передане
Асоціації в користування, повертається власнику цього майна.
15.4. У разі припинення діяльності Асоціації її активи, майно та кошти після задоволення
вимог кредиторів передаються на статутні або благодійні цілі іншому (кільком
іншим) неприбутковому громадському об'єднанню відповідного виду, або
зараховуються відповідно до закону до доходу бюджету.
15.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців запису про рішення Асоціації про саморозпуск розпочинається
припинення Асоціації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна
комісія. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців запису про рішення Асоціації про саморозпуск таке
рішення не може бути скасоване Асоціацією.
15.6. Реорганізація Асоціації, здійснюється шляхом її приєднання до іншого
громадського об’єднання такого самого статусу. У разі реорганізації Асоціації її
майно, активи та пасиви передаються правонаступнику. Асоціація не може бути
реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
15.7. Асоціація є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
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16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
16.1. Внесення змін до Статуту, нові редакції Статутів затверджуються рішеннями З’їзду
Асоціації.
16.2. Рішення про внесення змін до Статуту Асоціації або затвердження нової редакції
Статуту Асоціації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше від
3/4 (трьох четвертин) присутніх на З’їзді Асоціації делегатів, які представляють не
менше 70% загальної кількості членів Асоціації.
16.3. Про внесені зміни Асоціація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації
за місцезнаходженням протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення.
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