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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація "Українське ботанічне товариство" (надалі –
Товариство) створюється при Національній академії наук України і є громадським
об'єднанням, до якого входять на добровільній основі та на підставі спільності
наукових та громадянських інтересів ботаніки та мікологи, а також інші
громадяни, що мають інтерес до ботаніки та споріднених наук.
1.2. Найменування Громадської організації:
повне – Громадська організація "Українське ботанічне товариство"
скорочене – УБТ
1.3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом
України "Про громадські об'єднання", іншим чинним законодавством
України та цим Статутом.
1.4. Товариство є неприбутковою некомерційною організацією, основною метою
якого не є одержання прибутку. Товариство діє на засадах законності,
демократизму, добровільності, самоврядності, прозорості, відкритості та
публічності, рівності громадських організацій перед законом, вільного вибору
території діяльності, рівноправності та відсутності майнового інтересу його
членів.
1.5. Місцезнаходження керівних органів Товариства – місто Київ.
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
2.1. Товариство у встановленому порядку співпрацює з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, Національною академією наук
України, галузевими академіями наук, іншими науковими центрами та
організаціями, навчальними закладами, іншими науковими товариствами та
громадськими організаціями України, а також науковими і громадськими
(неурядовими) організаціями іноземних країн.
2.2. З моменту державної реєстрації Товариство має виключне право на
використання свого найменування.
2.3. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації згідно
з чинним законодавством, має рахунки в банківських установах, печатку, штампи
із своєю назвою.
2.4. Втручання державних органів і службових осіб у діяльність Товариства, так
само як і втручання Товариства в діяльність державних органів і службових осіб,
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не допускається, крім випадків, коли це передбачено законом. У діяльність
Товариства не мають права втручатися інші громадські об'єднання.
2.5. Територіальні відділення Товариства здійснюють свою діяльність на підставі
Статуту Товариства.
2.6. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Товариство у
встановленому чинним законодавством порядку має право:
2.6.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і
немайнові права відповідно до законодавства.
2.6.2. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати
свою мету (цілі).
2.6.3. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно
проводити конференції, семінари, круглі столи, консультації, творчі та інші
заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Товариства, із залученням
представників громадськості, органів державної влади та місцевого
самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч.
міжнародних.
2.6.4. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить
безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги,
пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання
відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.
2.6.5. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством,
необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в
порядку, передбаченому законом, юридичних осіб, якщо така діяльність
відповідає меті (цілям) Товариства та сприяє її досягненню.
2.6.6. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян
інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з
питань діяльності Товариства, що не суперечать міжнародним зобов’язанням
України.
2.6.7. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати
програми.
2.6.8. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські
спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і
взаємодопомогу.
2.6.9. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного
користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що
необхідне для здійснення статутних завдань Товариства.
2.6.10. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах
банків.
2.6.11. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства,
підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
2.6.12. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством
України.
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2.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй
майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не
відповідають за зобов'язаннями Товариства, за винятком випадків, коли вони
беруть на себе такі зобов'язання.
3. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
3.1. Головною метою діяльності Товариства є сприяння створенню необхідних
умов для найбільш повного задоволення і проведення в життя творчих і
професійних інтересів членів Товариства, забезпечення їх соціально-правової
захищеності.
3.2. Основними завданнями та напрямами діяльності Товариства є:
3.1.1. Сприяння розвиткові ботанічної та споріднених наук, фундаментальних
і прикладних їх розділів.
3.1.2. Розвиток творчої співдружності членів Товариства з науковою
громадськістю в галузі ботаніки, мікології та споріднених наук в Україні та за її
межами; пропагування та популяризація наукових знань.
3.1.3. Вивчення професійних і соціальних проблем та інтересів членів
Товариства з метою формування умов і соціально-економічних засад для
підвищення престижності та громадської значимості професій ботаніка, міколога,
біолога, еколога; створення середовища, яке сприяє професійному зростанню
членів Товариства.
3.1.4. Встановлення наукових і ділових зв'язків з зарубіжними країнами,
міжнародними науковими громадськими організаціями, українськими вченими,
які проживають за межами України; налагодження міжнародної наукової
співпраці між фахівцями.
3.1.5. Зміцнення дружби і взаємодопомоги членів Товариства.
3.3. Товариство згідно зі своїми цілями та завданнями в установленому порядку:
– представляє і захищає законні інтереси Товариства та законні інтереси
своїх членів у державних і громадських організаціях;
– організує співпрацю членів Товариства в здійсненні наукових досліджень
і розробок, розповсюдженні наукових знань з ботаніки та мікології, організує інші
форми творчої взаємодії;
– публікує наукові праці членів Товариства; надає їм можливість
представляти результати досліджень перед компетентною аудиторією;
– вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність;
– проводить симпозіуми, конференції, наради, семінари, творчі дискусії з
питань ботаніки, мікології та споріднених наук, інші заходи у формі обміну
думками та ідеями; пропагує досягнення вітчизняної та світової науки;
– бере участь у створенні тимчасових науково-дослідних творчих
колективів, спільних і малих підприємств, наукових центрів, у тому числі разом з
вітчизняними та зарубіжними організаціями із статусом юридичних осіб;
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– висуває роботи членів Товариства на здобуття вітчизняних та
міжнародних премій, запроваджує власні почесні звання та нагороди;
– надає методичну та консультаційну допомогу відділенням Товариства.
4 . П О Р Я ДО К Н А Б У Т Т Я І П РИ П И Н Е Н Н Я Ч ЛЕ Н С Т В А У
Т О В АР И С Т В І , П Р АВ А Т А О БО В ' ЯЗ К И Ч ЛЕ Н І В О Б 'ЄД Н А Н Н Я
4.1. Членство в Товаристві є індивідуальним та добровільним.
4.2. Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та
особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які
досягли віку 14 років, є фахівцями у галузі ботаніки та інших наук про світ рослин
та грибів або мають інтерес до ботаніки та споріднених наук, визнають Статут та
сприяють діяльності, спрямованій на досягнення статутних мети та завдань
Товариства.
4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу до Товариства. Належність чи
неналежність до Товариства не може бути підставою для обмеження прав і свобод
будь-якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими
державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і
переваг.
4.4. Прийом у члени Товариства здійснюється Центральною радою на підставі
письмових заяв осіб, що висловили бажання приєднатися до Товариства і
погодилися виконувати вимоги Статуту. Центральна рада Товариства має право
відмовити у прийнятті особи в члени Товариства, а також має право делегувати
право прийняття в члени Товариства відокремленим підрозділам або іншим
статутним органам Товариства.
4.5. Усі члени Товариства є рівними у реалізації своїх прав та обов'язків.
4.6. Члени Товариства мають право:
4.6.1. Добровільно вступати до Товариства та вільно виходити з нього за
письмовою заявою до керівних органів секції, відділення або Центральної ради
Товариства.
4.6.2. Обирати і бути обраними до керівних органів Товариства.
4.6.3. Брати участь з правом вирішального голосу в усіх заходах, що
проводяться Товариством: зборах, конференціях, нарадах, у роботі З'їзду.
4.6.4. Брати участь у роботі постійних та тимчасових комітетів і комісій,
створених за рішенням уповноважених органів Товариства.
4.6.5. Звертатися до органів Товариства з запитами та пропозиціями з
питань, пов’язаних з діяльністю Товариства, одержувати відповіді.
4.6.6. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Товариства
або його підрозділів, відділень або інших статутних органів; подавати заяви,
заперечення і скарги на прийняті ними рішення Президенту Товариства та до
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Центральної ради; при відхиленні скарг та заяв вимагати їхнього розгляду на
загальних зборах або З'їзді.
4.6.7. Оскаржувати рішення загальних зборів або З'їзду до суду.
4.6.8. Одержувати методичну та консультаційну допомогу.
4.6.9. Вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що
обговорюються в Товаристві до прийняття рішень з цих питань.
4.6.10. Звертатися до органів Товариства за допомогою у захисті своїх прав
та законних інтересів.
4.7. Члени Товариства зобов'язані:
4.7.1. Дотримуватись вимог Статуту Товариства, брати активну участь в
його діяльності, виконувати рішення і доручення керівних органів Товариства.
4.7.2. Інформувати керівні органи Товариства про свою діяльність.
4.7.3. Брати участь у публічних заходах, що проводяться Товариством.
4.7.4. Вчасно сплачувати членські внески.
4.7.5. Перебувати на обліку в одному з відділень.
4.8. Членство у Товаристві припиняється у випадках:
4.8.1. Виходу за власним бажанням (згідно поданої особистої письмової
заяви).
4.8.2. Виключення із Товариства за рішенням загальних зборів відділення чи
Центральної ради внаслідок грубого порушення членом Товариства вимог
Статуту або несплати членських внесків без поважних причин.
4.8.3. Смерті члена організації.
4.9. Почесними членами Товариства можуть бути обрані як учені України, так і
вчені інших держав, які мають визначні заслуги в галузі ботаніки чи споріднених
наук і сприяли розвитку цих наук в Україні.
4.10. У Товаристві передбачається заслужене членство (без сплати членських
внесків). Воно надається особам, які вийшли за віком на пенсію і були членами
Товариства протягом 30 і більше років безперервно.
5 .О РГ АН И У П РА В ЛІ Н Н Я Т О В А Р И СТ В А
5.1. Управління Товариством здійснюється на засадах демократизму, гласності,
самоврядування, виборності органів управління, добровільності, рівноправності
його членів, законності, із врахуванням регламентуючих документів Товариства.
5.2. Органами управління Товариства є: Український ботанічний з'їзд, Центральна
рада Товариства, Президент Товариства.
5.3. Вищим керівним органом Товариства є З'їзд (Український ботанічний з'їзд
або З'їзд "Українського ботанічного товариства"), який юридично є Загальними
зборами Товариства.

6

5.3.1. З'їзд Товариства (Український ботанічний з'їзд) вправі приймати
рішення з будь-яких питань його діяльності, у тому числі і з тих, що передані
загальними зборами до компетенції виконавчого органу. Скликається не рідше
одного разу на п'ять років. Дата скликання З'їзду, місце його проведення,
програма та порядок денний засідань встановлюється Центральною радою
Товариства. Не менш як 10% членів Товариства мають право ініціювати перед
Центральною радою Товариства скликання позачергового З'їзду. Якщо вимога
членів Товариства про скликання З'їзду не виконана, ці члени мають право самі
скликати З'їзд. Делегати З'їзду обираються або рекомендуються відділеннями;
проте, у роботі З'їзду мають право брати участь усі члени Товариства. Рішення
З'їзду приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів
присутніх членів Товариства, за винятком рішень про зміни в Статуті Товариства.
Це питання вирішується більшістю – не менш 3/4 (трьох чвертей) присутніх на
З'їзді.
5.3.2. З'їзд Товариства (Український ботанічний з'їзд):
– затверджує Статут Товариства або розглядає пропозиції та приймає
рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства;
– обговорює наукові доповіді, звіти Центральної ради, Ревізійної комісії
Товариства про їхню діяльність;
– обирає та відкликає відкритим або таємним (за рішенням З'їзду)
голосуванням Президента, Центральну раду і Ревізійну комісію терміном на 5
років;
– обирає почесних і заслужених членів Товариства;
– визначає основні напрямки діяльності Товариства;
– створює постійні комітети або комісії щодо програм, публікацій,
висування кандидатів у почесні члени Товариства, щодо Статуту, зв'язків із
закордонними ботанічними і спорідненими товариствами; визначає склад
комітетів та комісій;
– приймає рішення про відчуження майна Товариства на суму, що
становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, та про ліквідацію
Товариства більшістю не менш як у 3/4 (три чверті) голосів, якщо інше не
встановлено законом;
– вирішує інші питання, які входять до його компетенції, та приймає інші
рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідань З'їзду.
5.11. Центральна рада є керівним органом Товариства на період між з'їздами,
обирається терміном на 5 років. Керує Центральною радою Президент
Товариства.
5.11.1. Центральна рада обирає зі свого складу першого віце-президента, не
більше п'яти віце-президентів, ученого секретаря та скарбника Товариства.
Кількість віце-президентів визначається З'їздом залежно від завдань на поточний
період.
5.11.2. Центральна рада Товариства:
– підзвітна З'їзду і організовує виконання його рішень;

7

– організує наукову, науково-технічну, фінансову та адміністративногосподарську діяльність; надає організаціям Товариства методичну та
консультативну допомогу; розглядає актуальні питання, проблеми, пов'язані з
діяльністю Товариства у період між з'їздами;
– керує поточною роботою відповідно до рішень З'їзду; розглядає питання
про виконання рішень З'їзду, роботу секцій і відділень Товариства;
– здійснює керівництво територіальними відділеннями та секціями;
– готує та затверджує плани роботи;
– затверджує зразки печаток, штампів, символіки, атрибутики;
– розпоряджається коштами та майном Товариства у межах кошторису;
– встановлює строки і порядок сплати членських внесків індивідуальних та
колективних членів;
– затверджує положення про секції Товариства;
– інформує членів Товариства про свою роботу;
– розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу в галузі;
– звітується про свою роботу перед З'їздом Товариства (Українським
ботанічним з'їздом);
– засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на
півріччя;
– у разі нагальної потреби протягом терміну між з'їздами Товариства може
вносити тимчасові зміни до Статуту. Ці тимчасові зміни набирають чинності
після їх затвердження на засіданні Центральної ради товариства за умови
підтримки 3/4 (трьома чвертями) голосів членів Центральної ради та наступної
реєстрації цих змін через уповноважений орган з питань реєстрації у
встановленому порядку. Тимчасові зміни до Статуту мають бути винесені на
розгляд найближчого наступного З'їзду Українського ботанічного товариства і
залишаються в Статуті лише в разі їх затвердження З'їздом. Про зміни, що
вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань
реєстрації.
5.13. Президент Товариства здійснює оперативне управління справами, майном
та коштами Товариства в межах, встановлених даним Статутом, З'їздом та
Центральною радою і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує
виконання їх рішень.
5.13.1. Президент Товариства
– обирається та звільняється З'їздом раз на 5 років;
– діє від імені Товариства без довіреності та представляє Товариство у його
стосунках з іншими юридичними та фізичними особами (державними установами,
громадськими організаціями та громадянами тощо);
– проводить поточну роботу Товариства; має право підпису фінансових
документів, як перша особа; організовує документообіг, діловодство, ведення
бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
– видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, інші внутрішні
нормативні акти та документи Товариства;

8

– виступає розпорядником коштів та майна Товариства, укладає та
підписує від імені Товариства господарські та інші договори, контракти, видає
довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Товариства;
– розглядає та вирішує інші діяльності Товариства відповідно до мети і
основних завдань діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми
документами Товариства та цим Статутом, приймає з цих питань будь-які інші
рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції
інших органів управління Товариства та З'їзду;
– звітує про свою роботу перед Центральною радою та З'їздом Товариства
(Українським ботанічним з'їздом); позачергове звітування здійснюється на вимогу
не менш як однієї третини членів Товариства.
5.13.2. Президент Товариства може бути відкликаний з посади за
рішенням З'їзду за ініціативою більшості від складу членів Центральної ради
Товариства до закінчення строку, на який він обирався, у таких випадках:
– за власним бажанням на підставі поданої до Центральної ради
Товариства письмової заяви;
– при неодноразовому порушенні вимог Статуту Товариства;
– якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду
Товариству.
5.14. За технічної можливості та при потребі актуального вирішення питань,
засідання Центральної ради можуть проводитися у дистанційному режимі за
допомогою засобів електронної комунікації (відеоконференції, Скайп,
конференційний аудіозв'язок, інші електронні засоби).
6. РЕВЕЗІЙНА КОМІСІЯ
6.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, порядком
використання його матеріальних ресурсів і коштів здійснює Ревізійна комісія.
Порядок виборів Ревізійної комісії такий самий, як і при виборах Центральної
ради Товариства.
6.2. Персональний склад Ревізійної комісії затверджується З'їздом. Член
Ревізійної комісії не може бути одночасно членом Центральної ради чи
Президентом Товариства. Ревізійна комісія є підзвітною лише З'їзду Товариства.
6.2.1. Ревізійна комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні
присутні більше 1/3 (однієї третини) її членів. Рішення з усіх питань приймаються
відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів комісії.
6.2.2. Ревізійна комісія має право вимагати від керівництва відділень та
виконкому Центральної ради надання необхідних бухгалтерських та інших
документів, особистих пояснень, що стосуються діяльності Товариства. Про
результати перевірок Ревізійна комісія доповідає З'їзду Товариства.
7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ
ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
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7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Товариства можуть бути
оскаржені членом (членами) Товариства.
7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Президента
Товариства подається до Центральної ради, яка зобов'язана розглянути скаргу на
найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського
об'єднання, який скаржиться, а також Президента Товариства дії, бездіяльність
або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна
скарга подається до З'їзду, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або
позачерговому засіданні.
7.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Центральної
ради подається до Президента Товариства, який зобов'язаний розглянути скаргу
протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена громадського
об'єднання, який скаржиться, а також члена Центральної ради дії, бездіяльність
або рішення якого оскаржується. В разі відхилення повторна скарга подається до
З'їзду, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому
засіданні. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому З’їзді, є підставою для
його скликання протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.
7.1.3. На дії, бездіяльність або рішення З'їзда Товариства (Українського
ботанічного з'їзда) скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства
на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення
у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:
– порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Товариства
(групи членів Товариства);
– створено перешкоди для здійснення членом Товариства його прав та/чи
законних інтересів чи свобод;
– незаконно покладено обов’язки на члена Товариства або незаконно
застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.
8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
8.1. Товариство у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на
здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим
Статутом, чинним законодавством України.
8.2. Міжнародна діяльність Товариства здійснюється шляхом участі у
міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах,
що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного
права.
8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Товариство користується повним
обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
8.4. Товариство:
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– організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів
конференції, наради, семінари, відряджає своїх представників для участі у
відповідних заходах за межами України;
– проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у
відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
– реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних
партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству
України.
9. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА
9.1. Основу Товариства складають територіальні відділення, які представляють
Товариство у межах території, на яку поширюються їхні повноваження, у своїй
діяльності керуються Статутом Товариства і не є юридичними особами.
9.2. Територіальні відділення:
– створюються за місцем проживання чи роботи його членів згідно з заявою
ініціативної групи, до якої входить не менше трьох членів Товариства. Рішення
ініціативної групи про організацію відділення затверджується Центральною
радою Товариства;
– реалізують статутні мету та завдання Товариства у межах території, на яку
поширюються їхні повноваження;
– проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням
засобів, не заборонених законодавством України.
9.3. Відділення, які налічують понад 30 осіб, можуть ділитися на робочі секції за
напрямами наукових досліджень. Рішення про створення (ліквідацію) таких
секцій приймається Загальними зборами відділення і передається до Центральної
ради Товариства.
9.4. Керівним органом територіального відділення є Загальні збори. Загальні
збори розглядають і затверджують головні завдання, плани роботи відділення,
звіти про діяльність відділення, його секцій, обговорюють наукові доповіді та
повідомлення, обирають раду відділення, ревізійну та інші комісії, які необхідні
для виконання статутних завдань відділення.
9.5. Загальні збори відділення скликаються не рідше одного разу на рік. Дата і
місце скликання Загальних зборів, порядок і програма засідань установлюються
радою відділення. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю
голосів присутніх членів відділення Товариства.
9.6. Рада відділення є його керівним органом у період між загальними зборами.
Кількісний склад ради визначається загальними зборами; вибори її членів
здійснюються таємним або відкритим голосуванням на загальних зборах
відділення. Обраними вважаються особи, що одержали більшість голосів членів
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відділення Товариства, присутніх на зборах. Київським відділенням керує
безпосередньо Центральна рада Товариства.
9.7. Рада відділення керує всією поточною діяльністю відділення та його секцій.
Вона обирає відкритим чи таємним голосуванням Голову, заступника Голови,
вченого секретаря та скарбника.
9.8. Голова відділення має право:
– звертатися до керівних органів Товариства щодо отримання допомоги у
реалізації завдань Товариства;
– бути присутнім на засіданні Центральної ради (без права голосу);
– звертатися із клопотаннями до керівних органів Товариства.
9.6. Голова відділення підрозділу зобов’язаний:
– дотримуватися вимог Статуту Товариства;
– виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Товариства
рішення керівних органів Товариства;
– не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів
(учасників) Товариства;
– діяльність відділення може бути припинено шляхом його закриття за
рішенням Центральної ради Товариства;
9.7. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після
припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Центральної
ради до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів З’їздом Товариства.
9.8. Для перевірки фінансової діяльності відділень обирається Ревізійна комісія
відділень у складі Голови і членів комісії. Порядок виборів зберігається такий
самий, як і при виборах Центральної ради Товариства чи ради відділення.
10. КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА
10.1. Товариство для здійснення своєї статутної діяльності має право володіти,
користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, які відповідно до
закону передане Товариству його членами або державою, набуті як членські
внески,
пожертвувані
громадянами,
підприємствами,
установами
та
організаціями, набуті в результаті підприємницької діяльності створених в
установленому законом та цим Статутом порядку юридичних осіб (науководослідних, проектно-конструкторських, експертних, консалтингових, пошукових
товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів,
тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах,
не заборонених законом.
10.2. Товариству може надаватися підтримка за рахунок коштів Державного
бюджету України та місцевих бюджетів.
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10.3. Доходи (прибутки) та майно Товариства використовуються відповідно до
чинного законодавства виключно для фінансування видатків на утримання
Товариства, реалізації мети (цілей, завдань) і підтримки напрямів діяльності,
визначених цим Статутом; зокрема, для проведення з'їздів, конференцій,
семінарів, на видавничу діяльність, підвищення кваліфікації членів Товариства,
розповсюдження та популяризації наукових знань та в інших цілях відповідно до
статутних мети та завдань Товариства.
10.4. Доходи (прибутки) або майно Товариства чи їх частина не підлягають
розподілу між її засновниками (учасниками), членами Товариства, працівниками
(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами
органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
10.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним
їй на праві власності майном. Товариство не несе відповідальності за
зобов'язаннями членів. Члени Товариства не несуть відповідальності за
зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачено законом.
10.6. Товариство зобов’язане вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову,
фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити
до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
Товариство зобов’язане зберігати протягом не менше п’яти років усі необхідні
облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.
10.7. Право розпоряджатися коштами та майном Товариства належить
Центральній раді, яка несе відповідальність за своєчасне надходження коштів, а
також за їх правильне використання.
10.8. Розмір річних членських внесків встановлюється Центральною радою
Товариства, яка має право змінювати суму і строки цих внесків.
10.8.1. Внески на наступний рік збираються і спрямовуються на рахунок
Товариства до 1 липня поточного року з відрахуванням 25% у фонд місцевого
відділення.
10.8.2. При вступі до Товариства сплачується річний внесок та вступний,
який становить 10% річного внеску.
10.9. У разі саморозпуску Товариства його майно та кошти після задоволення
вимог кредиторів передаються за рішенням З'їзду Товариства на статутні або
благодійні цілі іншому громадському об'єднанню (кільком іншим громадським
об'єднанням), а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до
закону до державного або місцевого бюджету.
10.10. У разі реорганізації Товариства його майно, активи та пасиви передаються
правонаступнику.
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10.11. Товариство, створені ним установи та організації зобов'язані вести
оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в
органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку
і розмірах, передбачених законодавством.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
11.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним
законодавством України.
11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням З’їзду, якщо за це
проголосували не менше як 3/4 членів Товариства. Про зміни, що вносяться в
статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.
12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
12.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації (розпуску або
саморозпуску) у відповідності з чинним законодавством. Рішення про
реорганізацію або ліквідацію Товариства приймається таємним або відкритим
голосуванням 3/4 (трьома чвертями) голосів присутніх на З'їзді Товариства осіб.
12.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням З'їзду Товариства згідно
з чинним законодавством та цим Статутом.
12.3. Товариство має право у будь-який час прийняти рішення про припинення
своєї діяльності (саморозпуск). Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням
З'їзду Товариства (у випадку саморозпуску) або за рішенням суду (у випадку
заборони або примусового розпуску громадського об'єднання). Для вирішення
питань, пов'язаних з ліквідацією Товариства, створюється ліквідаційна комісія,
яка обирається З’їздом Товариства. Ліквідаційною комісією Товариства
відповідно до законодавства та цього Статуту вирішуються питання подальшого
використання коштів та майна Товариства.
12.4. У разі припинення діяльності Товариства (у тому числі його ліквідації,
злиття, поділу, приєднання або перетворення) його кошти та майно передаються
за рішенням З'їзду Товариства або рішенням суду до однієї або кількох
неприбуткових організацій відповідного виду і використовуються для
фінансування цілей, передбачених у їх статутах, або зараховуються до доходу
бюджету.
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