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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація
«Асоціація Українських Правників» (далі – ВГО АУП) є всеукраїнською
громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності
інтересів своїх членів для реалізації відповідно до законодавства мети та
завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Найменування організації:
українською мовою:
повне: Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Українських
Правників»;
скорочене: ВГО АУП.
англійською мовою:
повне: Ukrainian public organization «Ukrainian Lawyers Аssociation»;
скорочене: ULA.
1.3. Організаційно-правова форма – громадська організація.
1.4. ВГО АУП є неприбутковою організацією зі статусом юридичної
особи, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, символіку.
Символіка затверджується З’їздом і реєструється в установленому
законодавством порядку.
1.5. ВГО АУП у своїй діяльності керується Конституцією України,
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, Законом України «Про об’єднання громадян» та іншими
нормативно-правовими актами, цим Статутом та рішеннями З’їздів ВГО АУП.
1.6. ВГО АУП створюється і діє на засадах добровільності,
рівноправності своїх членів, самоврядності, законності, вільного вибору
території діяльності; виборності та підзвітності керівних органів, гласності в
роботі; відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); прозорості,
відкритості та публічності.
1.7. ВГО АУП може засновувати та/або вступати в громадські
об’єднання, взаємодіяти з релігійними організаціями, асоціаціями органів
місцевого
самоврядування
та
їх
добровільними
об’єднаннями,
непідприємницькими товариствами та іншими легалізованими утвореннями,
здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та
міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України і
міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
1.8. Діяльність громадської організації поширюється на територію
України.
1.9. Місцезнаходженням керівних органів ВГО АУП є місто Київ.
2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ВГО АУП
2.1. Головною метою діяльності ВГО АУП є сприяння розбудові в
Україні суверенної, незалежної, демократичної правової держави та
громадянського суспільства.
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2.2. Основними напрямками діяльності ВГО АУП є:
2.2.1. відродження української школи права; участь у проведенні
наукових досліджень та отриманні напрацювань з проблем держави і права;
2.2.2. сприяння впровадженню у правничу діяльність інноваційних
технологій, розвитку в Україні інформаційного суспільства на правових
засадах;
2.2.3. пропаганда правозахисних ідей, правове просвітництво;
2.2.4. сприяння наданню безоплатної допомоги (у тому числі юридичної)
особам, чиї права були порушені;
2.2.5. сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації,
здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для фахівцівчленів Організації, громадян та юридичних осіб-партнерів Організації.
2.2.6. внесення законодавчих пропозицій, моніторинг, аналіз та
експертиза чинного законодавства і проектів різних нормативно-правових
актів;
2.2.7. поширення правових знань серед населення з метою досягнення
всебічної правової поінформованості суспільства та виховання високої
правосвідомості і правової культури громадян України;
2.2.8. сприяння обранню та призначенню до органів державної влади усіх
рівнів та органів місцевого самоврядування України фахівців відповідних
галузей права;
2.2.9. піднесення престижу правничої професії в Україні;
2.2.10. захист особистих та фахових інтересів членів ВГО АУП;
2.2.11. налагодження постійних міжнародних контактів з метою
осягнення кращих здобутків сучасної світової правничої науки і практики.
Широке залучення до роботи в ВГО АУП правників з української діаспори;
2.2.12. інші завдання, передбачені Законом України «Про об’єднання
громадян» та іншими нормативно-правовими актами України.
2.3. Основними завданнями Організації є:
2.3.1 організація та проведення теоретичних та науково-практичних
конференцій, диспутів, тематичних; круглих столів, інших заходів;
2.3.2. сприяння створенню сучасної нормативно-правової бази, її
підтримка та інформаційно-аналітичне забезпечення;
2.3.3. участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових,
інформаційних матеріалів, експертних висновків;
2.3.4. організація та забезпечення зустрічей з видатними вченими,
політичними діячами, митцями, відомими підприємцями;
2.3.5. участь у підготовці та поширенні серед широких кіл громадськості
та конкретних категорій населення просвітницьких матеріалів;
2.3.6. підтримка міжнародних зв’язків, укладання міжнародних угод,
участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням
України та чинному законодавству, заснування або вступ до міжнародних
громадських (неурядових) організацій;
2.3.7. проведення незалежних соціологічних опитувань;
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2.3.8. участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах
масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, які не
суперечать законам України.
3. ПРАВА ВГО АУП
3.1. Організація має право:
3.1.1. представляти та захищати законні інтереси ВГО АУП і її членів в
органах державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органах
місцевого самоврядування України та в неурядових організаціях;
3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати
свою мету (цілі);
3.1.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями),
заявами (клопотаннями), скаргами;
3.1.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію,
що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації;
3.1.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у
розробленні проектів нормативно-правових актів, що ухвалюються органами
державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери
діяльності ВГО АУП та важливих питань державного і суспільного життя;
3.1.7. проводити мирні зібрання;
3.1.8. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі
міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
3.1.9. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян
інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах
з питань діяльності ВГО АУП, що не суперечать міжнародним зобов’язанням
України;
3.1.10. засновувати засоби масової інформації;
3.1.11. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру,
набувати майнових та немайнових прав, необхідних для здійснення Статутних
завдань ВГО АУП;
3.1.12. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного
користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що
необхідне для здійснення Статутних завдань ВГО АУП;
3.1.13. створювати та реалізувати різноманітні проекти і програми;
3.1.14. публікувати наукові та методичні результати діяльності ВГО АУП;
3.1.15. проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;
3.1.16. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари,
конференції, конкурси, саміти, виставки тощо, консультації із залученням
представників громадськості, органів державної влади та місцевого
самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в тому числі
міжнародних;
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3.1.17. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську
експертизу проектів рішень, організовувати і координувати підготовку науковопрактичних висновків;
3.1.18. здійснювати просвітницьку та навчально-методичну діяльність;
3.1.19. вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на
добровільній основі і сприяють виконанню Статутних завдань, в тому числі з
іноземними партнерами;
3.1.20. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з
організаціями зарубіжних країн;
3.1.21. мати власну символіку та використовувати її у порядку,
визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та
символіку;
3.1.23. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються
органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення
консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з
питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
3.1.24. бути виконавцем державного замовлення відповідно до
законодавства;
3.1.25. створювати та брати участь в постійно діючому Третейському
Суді;
3.1.26. надавати правову допомогу, за письмовим зверненням громадян,
або інших установ до Асоціації;
3.1.27. інші права, не заборонені законодавством.
4. ЧЛЕНИ ВГО АУП, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Членство в ВГО АУП є добровільним.
4.2. Членами ВГО АУП можуть бути громадяни України, іноземці та
особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,
досягли 14 років, мають вищу юридичну освіту або навчаються у юридичному
навчальному закладі, визнають Статут ВГО АУП і своєю діяльністю сприяють
досягненню її мети та здійсненню її основних завдань.
4.3. Прийом і виключення індивідуальних членів проводиться на
Загальних зборах первинної організації ВГО АУП, на Конференції обласної,
Київської та Севастопольської міських організацій, З’їзді за письмовою заявою
кандидата.
Президент ВГО АУП видає такому членові ВГО АУП членський квиток
за поданням обласної організації.
4.4. Члени ВГО АУП мають право:
4.4.1. брати участь у Статутній діяльності та заходах, що проводяться
ВГО АУП;
4.4.2. брати участь у Загальних зборах, Конференціях і З’їздах, обирати і
бути обраними до керівних органів ВГО АУП;
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4.4.3. вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів,
одержувати відповіді;
4.4.4. отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності ВГО
АУП, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
4.4.5. мати доступ до фінансових та інших звітів ВГО АУП;
4.4.6. організовувати заходи відповідно до Статуту ВГО АУП;
4.4.7. звертатися до ВГО АУП по допомогу щодо захисту свої прав та
законних інтересів, у тому числі професійних;
4.4.8. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених
за рішенням уповноважених органів ВГО АУП;
4.4.9. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів ВГО АУП,
подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та
вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах, Конференціях та З’їздах;
4.4.10. добровільно припиняти членство у ВГО АУП.
4.5. Члени ВГО АУП зобов’язані:
4.5.1. дотримуватись вимог Статуту і рішень керівних органів, пов’язаних
з виконанням Статутних завдань ВГО АУП;
4.5.2. сприяти реалізації Статутних завдань ВГО АУП;
4.5.3. пропагувати ідеї, мету, Статутні завдання і діяльність ВГО АУП;
4.5.4. брати участь у заходах, що проводяться ВГО АУП;
4.5.5. виконувати вимоги керівних органів ВГО АУП щодо порядку та
умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є
конфіденційною;
4.5.6. своєчасно сплачувати вступні та членські внески.
4.6. Членство в ВГО АУП припиняється у випадках:
4.6.1. виходу із ВГО АУП за власним бажанням;
4.6.2. виключення із ВГО АУП за рішенням Правління, у зв’язку із
порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті
та завданням ВГО АУП, або якщо член втратив зв’язок із ВГО АУП без
поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.
4.7. Член ВГО АУП не має права голосу при вирішенні питань щодо
вчинення з ним правопорушення та щодо спору між ним і ВГО АУП.
4.8. Розмір членських внесків визначається Положенням про порядок і
розміри сплати членських внесків, що затверджується З’їздом ВГО АУП.
5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ВГО АУП
5.1. Структуру ВГО АУП складають З’їзд, Центральні керівні органи
(Президент, Правління, Відповідальний (виконавчий) секретар, Уповноважена
особа, яка здійснює фінансово-господарську діяльність, Антикорупційний
комітет, ревізійна комісія, постійно діючий Третейський Суд), відокремлені
підрозділи областей, Київський та Севастопольський відокремлені підрозділи є
міськими організаціями, районні, міські відокремлені підрозділи, осередки.
5.2. Найвищим органом ВГО АУП є З’їзд, який скликається щороку за
рішенням Правління або Президента.
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Позачерговий З’їзд ВГО АУП скликається Правлінням, Президентом або
на вимогу 1/3 обласних організацій ВГО АУП, або членами Асоціації, які
володіють не менш, як 10 % десятьма відсотками голосів та можуть ініціювати
скликання З'їзду ВГО АУП.
Про скликання З’їзду керівні органи ВГО АУП повідомляють не пізніше,
я к за місяць. У разі необхідності термін може бути скорочено.
5.2. Делегати З’їзду обираються Конференціями обласних організацій за
нормами представництва, визначеними Правлінням В Г О А У П.
5.3. Ухвали З’їзду правочинні за умови участі у ньому простої більшості
делегатів (50% + 1 ) . Форму голосування визначає З’їзд.
5.4. З’їзд повноважний вирішувати будь-які питання діяльності ВГО
АУП, зокрема:
5.4.1. визначає напрями діяльності та завдання ВГО АУП;
5.4.2. ухвалює Статут ВГО АУП і вносить до нього зміни та доповнення;
5.4.3. затверджує Положенням про порядок і розміри сплати членських
внесків;
5.4.4. вносить пропозиції до вищих органів державної влади і управління
України з питань державного устрою та правової системи;
5.4.5. вирішує питання про вступ ВГО АУП у будь-які громадські
об’єднання;
5.4.6. ухвалює заяви з важливих питань державного, економічного,
політичного та суспільного життя України;
5.4.7. обирає терміном на п’ять років Президента ВГО АУП, трьох Віцепрезидентів, відповідального секретаря, уповноважену особу, яка здійснює
фінансово-господарську діяльність, членів правління, Антикорупційний
комітет та його голову, ревізійну комісію;
5.4.8. затверджує бюджет ВГО АУП та звіти про його виконання;
5.4.9. затверджує етичні стандарти діяльності ВГО АУП;
5.4.10. ухвалює питання про символіку ВГО АУП;
5.4.11. ухвалює питання про припинення діяльності ВГО АУП.
5.5. З’їзд ухвалює “Рішення”.
Рішення, прийняті З’їздом з дотриманням вимог даного Статуту,
внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших
органів управління ВГО АУП та її членів. У випадку проведення засідань
З’їзду ВГО АУП з використанням електронних засобів комунікації, порядок
реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких
засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням
ВГО АУП.
5.6. Головує на засіданнях З’їзду особа з числа членів, обрана З’їздом
Головою З’їзду. Хід З’їзду протоколюється. Протоколи засідань З’їзду ведуться
секретарем З’їзду, підписуються Головою і секретарем З’їзду.
5.7. Правління збирається на пленум не рідше, як два рази на рік, а
позачергово – за ініціативою Президента або 1/3 членів правління.
5.8. Правління:
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5.8.1. скликає З’їзд і визначає норми представництва на ньому;
5.8.2. здійснює заходи щодо виконання рішень З’їзду і звітує перед
З’їздом про виконану роботу за рік;
5.8.3. вносить пропозиції до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні;
5.8.4. приймає до ВГО АУП та виключає з неї членів;
5.8.5. засновує друковані газети, журнали, інтернет видання та інші
засоби масової комунікації ВГО АУП;
5.8.6. спрямовує участь ВГО АУП у виборчих компаніях відповідно до
чинного законодавства;
5.8.7. розглядає питання економічної діяльності і створення підприємств
В Г О А У П , формує склад штатних працівників;
5.8.8. створює галузеві секції правників;
5.8.9. затверджує поточні плани діяльності ВГО АУП та заходи, необхідні
для їх виконання;
5.8.10. вирішує інші питання, крім тих, що відносяться до виключної
компетенції З’їзду.
5.9. Ухвали правління правочинні за умови участі в пленумі простої
більшості членів правління. Форми голосування визначає пленум правління.
Ухвали правління – підписують Президент або – у його відсутність –
один із Віце-президентів та відповідальний секретар.
5.10. До складу правління входять: Президент, Віце-президенти,
відповідальний секретар, уповноважена особа, яка здійснює фінансовогосподарську діяльність, представники обласних організацій та колективних
членів, а також інші члени ВГО АУП, обрані до складу правління З’їздом.
Голова Антикорупційного комітету, Голова ревізійної комісії, судді Постійно
діючого Третейського Суду можуть брати участь у роботі Правління та його
засіданнях з правом дорадчого голосу.
5.11. Робочим органом правління між його пленумами є керівний склад
ВГО АУП, до якого входять: Президент, Віце-президенти, відповідальний
секретар, уповноважена особа, яка здійснює фінансово-господарську
діяльність, Голова Антикорупційного комітету, Голова ревізійної комісії та
Голова однієї з обласних організацій.
Засідання керівного складу В Г О АУ П скликаються Президентом, – а у
разі його відсутності – одним і з Віце-президентів.
Керівний склад ВГО АУП повноважний виносити колективні рішення з
питань організаційної та господарської діяльності правління ВГО АУП.
5.12. Президент ВГО АУП обирається З’їздом ВГО АУП строком на
п’ять років. Одна і та ж особа може бути обрана на посаду Президента не
більше, як на два терміни підряд.
Президент ВГО АУП:
5.12.1. репрезентує ВГО АУП в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування України та за її межами;
5.12.2. скликає засідання Правління та головує на ньому;
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5.12.3. забезпечує практичне виконання рішень З’їзду та Правління;
5.12.4. звітує перед З’їздом про діяльність ВГО АУП;
5.12.5. скликає З’їзд;
5.12.6. приймає рішення про заснування друкованих газет, журналів,
інтернет видань та інших засобів масової комунікації ВГО АУП;
5.12.7. здійснює оперативне управління справами, майном та коштами
ВГО АУП в межах, встановлених даним Статутом та З’їздом;
5.12.8. Діє від імені ВГО АУП без довіреності та представляє ВГО АУП;
5.12.9. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та
документи ВГО АУП;
5.12.10.
Організовує
документообіг,
діловодство,
ведення
бухгалтерського обліку та звітності ВГО АУП;
5.12.11. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення
від неї та звільнення працівників ВГО АУП, застосовує до них заходи
заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників
Секретаріату ВГО АУП;
5.12.12. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та
преміювання працівників Секретаріату ВГО АУП, які не є її членами в межах
кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу;
5.12.13. Виступає розпорядником коштів та майна ВГО АУП, укладає та
підписує від імені ВГО АУП господарські та інші договори, контракти, видає
довіреності на право вчинення дій та представництва від імені ВГО АУП;
5.12.14. Організовує підготовку засідань Правління;
5.12.15. Вирішує інші питання діяльності ВГО АУП відповідно до мети і
основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми
документами ВГО АУП та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші
рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції
інших керівних органів ВГО АУП, Правління та З’їзду ВГО АУП;
5.12.16. Звітує про свою роботу та роботу Правління З’їзду. Позачерговий
звіт здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів ВГО АУП.
Президент ВГО АУП може делегувати віце-президентам або
відповідальному (виконавчому) секретарю повноваження, передбачені пп.
5.12.7., 5.12.10.-5.12.13.
5.13. Відповідальний (виконавчий) секретар ВГО АУП:
5.13.1. підпорядковується Президенту ВГО АУП, веде поточну роботу
Правління ВГО АУП та звітує перед ним і Президентом;
5.13.2. координує діяльність обласних організацій ВГО АУП;
5.13.3. готує проекти документів ВГО АУП на розгляд Правління;
5.13.4. організовує фінансово-господарську діяльність ВГО АУП
відповідно до ухвал Правління та керівного складу, приймає та звільняє з
роботи штатних працівників керівного складу;
5.13.5. виконує інші повноваження відповідно до своїх функціональних
обов’язків, затверджених Правлінням.
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5.14. Уповноважена особа, яка здійснює фінансово-господарську
діяльність ВГО АУП:
5.14.1 контролює надходження внесків від обласних організацій та
колективних членів відповідно до Статуту ВГО АУП та Положення про
членські внески, яке затверджується правлінням ВГО АУП;
5.14.2. здійснює фінансову діяльність;
5.14.3. звітує про свою роботу перед правлінням.
6. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ
6.1. Обласні, Київська та Севастопольська міські відокремлені
підрозділи утворюються відповідно до адміністративно-територіального поділу
України і складаються з первинних-відокремлених підрозділів, які
утворюються як за адміністративно-територіальним, так і виробничим
принципом. Можуть створюватися районні, міські, міжвузівські, міжміські та
міжрайонні відокремлені підрозділи організації або первинні відокремлені
підрозділи організації (осередки) у вищих навчальних закладах, підприємствах,
організаціях, установах.
Обласна, Київська та Севастопольська міські організація не можуть
набувати статусу юридичної особи шляхом реєстрації в установленому
порядку.(Артем Борисович, сказав, що вони не можуть бути юр. особами
6.2. Найвищим органом первинного відокремленого підрозділу
організації (осередку), районної, міської, міжрайонної, міжміської,
міжвузівської організації є Загальні збори, які скликаються не рідше, ніж один
раз на рік. На Загальних зборах обирають голову, заступника, секретаря
організації та вирішують усі питання життєдіяльності організації.
6.3. Найвищим органом обласного відокремленого підрозділу організації
є Конференція, яка скликається не рідше, ніж раз на рік.
Конференція обирає терміном на п’ять років Голову обласного
відокремленого підрозділу організації, заступника Голови обласної організації
та уповноважену особу, яка здійснює фінансово-господарську діяльність,
ухвалює рішення щодо діяльності обласної організації, подає пропозиції,
проекти програм та їх кошториси на розгляд правління ВГО АУП, створює
секції за галузями права, розглядає інші питання, що належать до її
компетенції.
6.4. Голова за принципом представництва входить до Правління ВГО
АУП, у межах своєї компетенції репрезентує обласну організацію у відносинах
з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та
громадськими організаціями, готує та скликає Конференції, узгоджує діяльність
секцій, доводить до відома членів відокремленого підрозділу обласної
організації рішення та інші документи керівних органів ВГО АУП, здійснює
контакти з іншими обласними організаціями ВГО АУП, видає членські квитки,
вирішує інші питання, що належать до його компетенції.
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6.5. Заступник Голови відокремленого підрозділу обласної організації
виконує обов’язки Голови обласної організації у разі його відсутності чи
неможливості виконувати свої обов’язки, або за його дорученням.
6.6. Уповноважена особа, яка здійснює фінансово-господарську
діяльність обласної організації веде фінансову діяльність організації, збирає та
обліковує членські внески та переказує не менше 50% від їх суми на рахунок
центральних органів ВГО АУП.
6.7. Структурним підрозділом ВГО АУП є Антикорупційний комітет,
Постійно діючий Третейський Суд Асоціації Українських Правників.
Метою створення Антикорупційного комітету ВГО АУП є формування
експертної правової позиції Асоціації Українських Правників в сфері боротьби
з корупцією, сприяння активізації та координації антикорупційного
громадського руху в Україні.
Порядок створення та організація діяльності, завдання, функції і
повноваження Антикорупційного комітету ВГО АУП визначається у
Положенні про Антикорупційний комітет Асоціації Українських Правників.
6.8. Ревізійна комісія формується З’їздом ВГО АУП і підзвітна йому.
6.9. Ревізійна комісія:
6.9.1. контролює фінансову та господарську діяльність правління ВГО
АУП;
6.9.2. вносить пропозиції щодо фінансової діяльності та використання
активів ВГО АУП;
6.9.3. звітує на З’їзді про виконану роботу.
Члени ревізійної комісії беруть участь у пленумах правління ВГО АУП, а
Голова ревізійної комісії – у засіданнях керівного складу ВГО АУП та
Правління з правом дорадчого голосу.
7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАЙНО ТА КОШТИ ВГО АУП
7.1. ВГО АУП може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для
реалізації її мети, завдань та напрямів діяльності відповідно до Статуту.
7.2. ВГО АУП набуває права власності на кошти та інше майно, передане
їй членами ВГО АУП або державою, набуте від вступних та членських внесків,
пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями
(спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на
інших підставах не заборонених законом.
7.3. Майно ВГО АУП складається з коштів або майна, які надходять
безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних
пожертвувань, в тому числі внесків членів ВГО АУП, від міжнародних
організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.
7.4. Доходи або майно ВГО АУП не підлягають розподілу між їх
засновниками або членами, посадовими особами та не можуть
використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої
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неприбуткової організації, її посадових та інших осіб, крім оплати їх праці та
відрахувань на соціальні заходи.
Президент, Віце-президенти, відповідальний секретар, уповноважена
особа,
яка
здійснює
фінансово-господарську
діяльність,
Голова
Антикорупційного комітету, Голова Постійно діючого Третейського
Суду,Голови відокремлених підрозділів Київської міської, Севастопольської
міської та обласних організацій можуть бути штатними посадовими особами. У
разі виконання обов’язків на громадських засадах ВГО АУП може
відшкодовувати їм фактичні витрати, пов’язані з виконанням Статутних
обов’язків.
7.5. Доходи та майно ВГО АУП використовуються виключно для
фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей) та
діяльності, визначеної цим Статутом.
7.6. ВГО АУП має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні
пожертвування на користь ВГО АУП у грошовій або іншій формі.
7.7. ВГО АУП несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім
належним їй на праві власності майном. Члени ВГО АУП не несуть
відповідальності за зобов’язаннями ВГО АУП.
7.8. ВГО АУП після реєстрації юридичної особи веде оперативний та
бухгалтерський облік, а також подає статистичну, фінансову та іншу звітність в
порядку та обсягах, встановлених законодавством.
7.9. Державний контроль за діяльністю ВГО АУП здійснюється
державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
7.10. У разі припинення діяльності ВГО АУП її майно та кошти не
можуть перерозподілятись між членами ВГО АУП, і повинні бути передані
одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або
зараховані до доходу бюджету України.
8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
8.1. ВГО АУП 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 ВГО АУП 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 ВГО АУП користується
повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
8.4. ВГО АУП:
8.4.1. організовує обмін делегаціями, готує за участю іноземних партнерів
турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, конкурси, саміти, відряджає
своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
8.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у
відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
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8.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних
партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному
законодавству України.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
9.1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається і
приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів учасників З'їзду, а також
Статутом та чинним законодавством України.
9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням
З’їзду. Зміни, що вносилися в Статутні документи, підлягають обов’язковій
реєстрації.
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Припинення діяльності (ліквідації, злиття, поділ, приєднання,
перетворення) ВГО АУП здійснюється З’їздом та приймається більшістю не
менш як у 3/4 голосів учасників З'їзду, а також відповідно до цього Статуту та в
установленому законодавством порядку.

