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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Громадська організація «ЗЕ!МОЛОДІЖКА» (далі - Організація) є неприбутковою 

громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів 

для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом. 

1.2. Найменування Організації: 

повне – громадська організація «ЗЕ!МОЛОДІЖКА»; 

скорочене – ГО «ЗЕ!МОЛОДІЖКА». 

повна назва англійською мовою –  «THE YOUTH».  

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом 

України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою 

основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального 

характеру, що приймаються Організацією у межах її статутних повноважень і є обов’язковими 

для виконання всіма членами Організації. 

1.4. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання 

прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах 

добровільності, самоврядності, демократизму, вільного вибору території діяльності, рівності 

перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості 

та публічності. 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими 

громадськими та політичними організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи 

за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства. 

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з 

чинним законодавством, може мати бланки із власним найменуванням, печатку та штампи, 

рахунки у банківських установах в національній та іноземній валюті, органах Державної 

казначейської служби України, свій логотип та символіку (емблему, інший розпізнавальний 

знак, прапор, рекламну та сувенірну продукцію тощо), яка підлягає реєстрації у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого 

найменування та емблеми (логотипу), в тому числі назви, викладеної іноземною мовою. 

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація, у встановленому 

законодавством порядку, має право: 

2.4.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права 

відповідно до законодавства; 

2.4.2. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших 

осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 

власності та підпорядкування; 

2.4.3. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету; 

2.4.4. ідейно, фінансово та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, сприяти в 

реалізації ними своїх статутних завдань, програми (проектів, заходів), надавати допомогу в їх 

створенні та веденні їх діяльності; 

2.4.5. здійснювати просвітницьку та навчально-методичну діяльність, в тому числі вивчати, 

аналізувати та узагальнювати проблематику соціально-економічної, політичної, науково-

технічної, гуманітарної, екологічної та інших сфер державного та суспільного життя, 
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розробляти та пропонувати суспільству програми розвитку та реформування цих сфер, 

проводити соціологічні дослідження, опитування населення тощо; 

2.4.6. публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації, проводити 

інформаційно-роз'яснювальну роботу; 

2.4.7. одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї 

мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації; 

2.4.8. отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді 

членських та інших внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та 

самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту 

та законодавства України; 

2.4.9. організовувати та здійснювати заходи, спрямовані на розвиток громадянського 

суспільства через участь у соціальному діалозі громадськості та влади; 

2.4.10. сприяти у реалізації конституційних прав громадян щодо участі у законотворчому 

процесі шляхом широкого громадського обговорення питань політичного, соціально-

економічного, культурного розвитку суспільства та надання суб'єктом владних повноважень 

узагальнених пропозицій щодо розробки, затвердження і впровадження ефективних реформ; 

2.4.11. здійснювати в порядку, передбаченому законодавством, необхідну підприємницьку 

діяльність безпосередньо, або через створення юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо 

така діяльність відповідає меті (цілі) Організації та сприяє її досягненню; 

2.4.12. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до 

законодавства України; 

2.4.13. звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями 

(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 

2.4.14. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, 

дорадчих та інших робочих органів, що утворюються органами державної влади, органами 

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення 

консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що 

стосуються сфери діяльності Організації; 

2.4.15. підтримувати прямі міжнародні контакти з громадськими інституціями інших країн, 

укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності 

Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України; 

2.4.16. засновувати, з метою досягнення статутної мети, засоби масової інформації, 

налагоджувати канали соціальної комунікації; 

2.4.17. створювати та реалізувати різноманітні проекти, впроваджувати програми; 

2.4.18. на добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки, утворювати 

блоки, партнерства, платформи та коаліції, укладати угоди та меморандуми про 

співробітництво та/або взаємодопомогу, співпрацювати та взаємодіяти з іншими 

громадськими об’єднаннями, політичними партіями, підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, здійснювати 

співробітництво з іноземними урядовими та неурядовими організаціями, в тому числі 

міжнародними, підтримувати професійні зв‘язки, здійснювати обмін досвідом та 

інформацією, обмін делегаціями, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, 

укладати відповідні угоди; 

2.4.19. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування (іншого 

права користування) будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для 

здійснення статутних завдань Організації; 

2.4.20. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків, органах 

Державної казначейської служби України; 

2.4.21. засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації, її партнерів та інших осіб; 

2.4.22. безпосередньо чи через створені Організацією юридичні особи (товариства, 

підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону, бути учасником 
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процедур закупівель, подавати тендерні пропозиції або брати участь у переговорах у разі 

застосування переговорної процедури закупівлі; 

2.4.23. направляти членів Організації для навчання, стажування, перекваліфікації, отримання 

професійної підготовки та вивчення досвіду роботи громадських, культурних, наукових, 

юридичних учбових закладів і організацій, та участі в конференціях, симпозіумах, семінарах 

та інших заходах в Україні та за її межами; 

2.4.24. брати участь в організації і реалізації спільних програм і проектів з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, 

підприємствами, організаціями та установами незалежно від форми власності та 

підпорядкування та одержувати з цією метою допомогу у вигляді коштів чи майна; 

2.4.25. створювати відокремлені підрозділи на території України, відкривати представництва 

на території інших держав з відповідною зміною свого статусу згідно законодавства; 

2.4.26. створювати постійні чи тимчасові представницькі, консультативно-дорадчі та інші 

робочі органи (комісії, комітети, ради тощо); 

2.4.27. організовувати, проводити та матеріально (грошово) забезпечувати конкурси, 

грантові програми, огляди, акції, виставки, майстер-класи, прес-конференції, семінари та інші 

заходи (програми, проекти), спрямовані на суспільний розвиток; 

2.4.28. здійснювати матеріальну (грошову) підтримку та сприяти реалізації ідей, концепцій 

ініціатив, винаходів, відкриттів у різних галузях суспільного життя; 

2.4.29. надавати консультативні та освітні послуги громадянам, громадським об’єднанням, 

підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування, 

органам державної влади та місцевого самоврядування; 

2.4.30. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України. 

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. 

Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за 

зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання. 

 

3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Головною метою Організації є захист прав та свобод, здійснення та реалізація соціально 

– економічних, правових, освітніх, культурних, духовних, екологічних, медичних, трудових, 

міжнародних та інших інтересів членів Організації та інших осіб, сприяння інтеграції молоді 

у суспільні процеси. 

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є: 

3.2.1.  забезпечення впливу на стратегію та перспективи розвитку громад з метою 

ефективного врахування громадської думки в процесі прийняття рішень, зокрема щодо 

формування та реалізації молодіжної політики; 

3.2.2. сприяння сталому соціально-економічному розвитку громад шляхом зміцнення 

спільного управління та заохочення громадських ініціатив, зокрема молодіжних, по всій 

території Україні; 

3.2.3. участь у формуванні молодіжної політики, створення умов для самореалізації та 

розвитку потенціалу молоді, підвищення рівня її самодостатності, конкурентоспроможності 

та активної участі в суспільному, громадському та політичному житті країни; 

3.2.4. підтримка молоді в реалізації її соціально-економічного потенціалу, у тому числі для 

вирішення житлових питань, питань професійного самовизначення та зайнятості, охорони 

здоров’я, задоволення освітніх, культурних та інших потреб; 

3.2.5. популяризація найкращих європейських та міжнародних практик формування та 

реалізації молодіжної політики; 

3.2.6. утвердження ролі та важливості участі молоді у процесі формування та реалізації 

публічної політики, заохочення молодіжних громадських ініціатив з різних аспектів розвитку 

держави та громади; 

3.2.7. формування громадянської, національної та культурної ідентичності молоді; 
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3.2.8. сприяння розвитку громадянського суспільства в загальній концепції розвитку держави 

та суспільства через участь у соціальному діалозі молоді та влади;   

3.2.9. розробка та впровадження прогресивних проектів у напрямку молодіжної політики, 

культури, освіти, науки, медицини, екології, економіки, права, туризму і спорту, соціального 

захисту та міжнародних відносин; 

3.2.10. сприяння інтеграції молоді з тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб до українського соціокультурного простору;  

3.2.11. забезпечення розвитку розгалуженої системи відокремлених підрозділів Організації в 

регіонах України, розбудова національної та міжнародної партнерської мережі, сприяння 

широкій міжсекторальній співпраці; 

3.2.12. адвокація питань посилення інституційної спроможності суб’єктів молодіжної 

роботи, розвитку молодіжної інфраструктури;  

3.2.13. вивчення європейського та міжнародного досвіду щодо вирішення проблем у сфері 

молодіжної політики і можливості його застосування в Україні; 

3.2.14. сприяння розвитку молодіжного обміну, забезпечення тісної співпраці з молоддю 

української діаспори, налагодження каналів промоції молодіжних ініціатив; 

3.2.15. запровадження комунікацій на основі обміну думками, ідеями, залучення молоді, 

громадських об’єднань до вироблення та просування політик, що стосуються молоді зокрема 

та суспільства загалом; 

3.2.16. створення та поширення інформаційних продуктів, а саме: інформаційних 

повідомлень, соціальної реклами, інформаційних ресурсів, програмних продуктів (мобільних 

додатків, медіа та відеотек, аудіогідів, онлайн-ресурсів, інтерактивних мап тощо) та іншої 

інформації для залучення молоді до громадсько-політичного життя; 

3.2.17. сприяння розвитку волонтерства, молодіжного туризму, медійної та інформаційної 

грамотності; 

3.2.18. популяризації здорового способу життя, активного відпочинку, змістовного дозвілля, 

естетичного та національно-патріотичного виховання;  

3.2.19. сприяння створенню молодіжних рад, формуванню інституту радників з питань 

молоді, участі молоді у  інших постійних і тимчасових робочих органах, що створюються 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування з метою вирішення питань, 

що стосуються інтересів молоді та суспільства; 

3.2.20. підготовка і впровадження різних форм, методів та інструментів молодіжної роботи; 

3.2.21. розробка та реалізація ініціатив, планів, програм та проектів відповідно до мети 

діяльності Організації, створення умов для їх реалізації шляхом залучення коштів як 

українських, так і іноземних фізичних та/або юридичних осіб, іншими засобами, які не 

суперечать законодавству України; 

3.2.22. забезпечення аналітичної підтримки суспільних змін шляхом реалізації 

моніторингових та дослідницьких проектів; 

3.2.23. запровадження програм неформальної та інформальної освіти в рамках напрямків 

статутної діяльності Організації; 

3.2.24. сприяння адаптації в Україні цілей сталого розвитку з урахуванням специфіки 

національного розвитку; 

3.2.25. організація культурно-масових, мистецьких, просвітницьких, соціальних, 

спортивних, благодійних та інших подій (зокрема концертів, фестивалів. форумів, акцій, шкіл, 

лекцій. семінарів. майстер-класів, відкритих зустрічей, конференцій, виставок, ярмарок, 

аукціонів тощо); 

3.2.26. сприяння створенню позитивного іміджу України у світі та її інтеграції у Європейське 

та міжнародне співтовариство; 

3.2.27. забезпечення рівних можливостей молоді в усіх аспектах та сферах суспільного 

життя; 

3.2.28. стимулювання інтелектуального, інноваційного, освітнього, творчого, культурного, 

спортивного та духовного розвитку молоді; 
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3.2.29. сприяння в створенні та діяльності молодіжних просторів, молодіжних центрів, 

освітніх та творчих хабів, інших центрів змістовного дозвілля молоді в тому числі і на базі 

Організації; 

3.2.30. привернення уваги громадськості та органів влади до питань розвитку молоді та 

громадянського суспільства;   

3.2.31. здійснення підтримки розвитку гуманітарно-соціальної сфери на локальному рівні 

(освіти, науки, культури, мистецтва, інформації, туризму, відпочинку, дозвілля, охорони 

здоров’я, соціального захисту, громадського та територіального самоврядування тощо) 

шляхом реалізації суспільно значущих проектів (програм, заходів); 

3.2.32. виконання аналітичної, експертної, дослідницької, організаційної та управлінської 

роботи; 

3.2.33. здійснення аналізу статистичної інформації щодо розвитку громад, проведення 

опитування та дослідження з метою отримання статистичних даних, підготовка порівняльної 

статистичної інформації; 

3.2.34. інша діяльність для  забезпечення  виконання мети та напрямків діяльності. 

3.3. Мета (цілі) або дії Організації жодним чином не можуть бути спрямовані на ліквідацію 

незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 

суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення 

державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 

ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, пропаганду 

комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та 

їхньої символіки. 

 

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА  

ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним. 

4.2. Членство в інших організаціях не заперечує членство в Організації. 

4.3. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 16 років, визнають 

Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань 

Організації. 

4.4. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність 

до Організації 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. 

4.5. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової чи електронної заяви на 

ім’я Голови Секретаріату Організації за рішенням Секретаріату Організації, яке приймається 

протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Секретаріат Організації має право відмовити 

у прийнятті особи в члени Організації. Секретаріат Організації має право делегувати право 

прийняття в члени Організації Голові Секретаріату Організації, відокремленим підрозділам 

Організації або іншим статутним органам. Форма та зміст письмової чи електронної заяви на 

прийом у члени Організації затверджується Секретаріатом Організації. 

4.6. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.  

4.6.1. До прав члена Організації належить: 

4.6.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, 

що проводяться Організацією; 

4.6.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням 

уповноважених органів Організації; 

4.6.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з 

діяльністю Організації, отримувати відповіді; 
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4.6.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, 

заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Секретаріату Організації та вимагати 

розгляду скарг і заяв на Загальних зборах.  

4.6.1.5. відповідно до законодавства України брати участь у виборчих кампаніях; 

4.6.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації; 

4.5.1.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних 

інтересів; 

4.6.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в 

Організації до прийняття рішень з цих питань; 

4.6.1.9. користуватися з боку Організації допомогою, а також сприянням власній діяльності, 

здійснюваний у межах мети, завдань і напрямів діяльності Організації; 

4.6.1.10. вільно виходити з Організації за власною письмовою чи електронною заявою. 

4.6.2. Члени Організації зобов’язані: 

4.6.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації;  

4.6.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації; 

4.6.2.3. своєчасно сплачувати членські та інші внески в розмірах та строки, що 

встановлюються Секретаріатом Організації; 

4.6.2.4. сприяти здійсненню завдань Організації; 

4.6.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією; 

4.6.2.6. поважати права та законні інтереси інших членів Організації; 

4.6.2.7. не допускати дій, що підривають авторитет Організації, завдаючи їй шкоди або 

перешкоджаючи її діяльності.  

4.7. Членство в Організації припиняється у випадках: 

4.7.1. виходу із Організації за власним бажанням; 

4.7.2. виключення із Організації, за рішенням Секретаріату Організації у зв’язку із 

порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням 

Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за 

систематичну несплату членських та інших внесків (більше 2-х років поспіль); 

4.7.3. смерті члена Організації. 

Припинення членства фізичної особи в організації має наслідком її відставку з усіх посад у 

складі будь-яких органів Організації, крім Голови Секретаріату Організації, повноваження 

якого припиняються з дня наступного за днем обрання нового Голови Секретаріату  

Організації. 

4.8. Вихід з Організації здійснюється за письмовою чи електронною заявою учасника 

Організації на ім‘я Голови Секретаріату Організації. Членство в Організації припиняється з 

дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. 

4.9. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, 

територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, 

пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі. 

4.10. За дії, несумісні з перебування в Організації, до члена Організації можуть 

застосовуватися стягнення: попередження, догана та виключення з Організації. 

Такими діями члена Організації може бути:  

4.10.1. грубе порушення вимог Статуту Організації; 

4.10.2. систематичне невиконання рішень керівних органів Організації; 

4.10.3. притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності; 

4.10.4 негідна поведінка, що компроментує звання члена Організації. 

4.11. Рішення про виключення з членів Організації чи про застосування інших видів стягнень  

приймається Секретаріатом Організації більшістю голосів його членів. 

4.12. У разі незгоди з рішенням про виключення з членів Організації фізична особа може у 

місячний термін звернутися з відповідною заявою до Загальних зборів. Рішення Загальних 

зборів з цього питання є остаточним.  

4.13. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації 

питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією. 
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4.14. Члени Організації, обрані на посади до органів управління Організації можуть 

здійснювати свої повноваження на громадських засадах. 

4.15. За рішенням Секретаріату Організації, прийнятим більшістю голосів його членів, члену 

Організації може бути присвоєне звання Почесного члена Організації. Почесним членом 

Організації може бути особа, яка має особливі досягнення у сфері статутної діяльності та∕або 

надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Організації. Почесні 

члени користуються тими ж правами та несуть ті ж обов’язки, що й інші члени Організації та 

не наділені жодними привілеями. 

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

5.1. Органи управління організацією поділяються на керівні, представницькі та 

контролюючі. 

Керівними органами Організації є Загальні збори членів Організації, Секретаріат Організації, 

Голова Секретаріату Організації. 

Представницьким органом Організації є Почесний голова Організації. 

Контролюючим Органом Організації є Контрольно-ревізійна комісія Організації. 

5.2. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності 

органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням 

регламентуючих документів Організації.  

Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Секретаріату Організації) можуть 

проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за 

довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних 

комп’ютерних програм для онлайн конференцій.  

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Секретаріат Організації та 

повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 5 днів до визначеної 

дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Секретаріату Організації).  

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму 

засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувається за допомогою 

інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної 

програми відбулося засідання. 

5.3. Загальні збори Організації (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який 

вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать 

до компетенції Секретаріату Організації.  

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого 

представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються 

повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації.  

5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Секретаріатом Організації щорічно. Відповідне 

рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, 

повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 7 днів до дати 

проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх 

розгляд Секретаріатом Організації, Головою Секретаріату Організації, Почесним головою 

Організації, а також членами Організації.  

5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві 

інтереси Організації, Секретаріатом Організації, а також в інших випадках, передбачених 

даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних 

обставин. У такому разі рішення Секретаріату Організації із зазначенням дати, часу, місця 

проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів 

Організації не пізніше, ніж за 5 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. 

5.3.4. Не менш як одна третина членів Організації мають право ініціювати перед 

Секретаріатом Організації скликання позачергових Загальних зборів. Право ініціювати перед 

Секретаріатом Організації скликання позачергових Загальних зборів має також Почесний 

голова Організації. Якщо вимога членів Організації та/або Почесного голови Організації про 
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скликання  позачергових Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати 

Загальні збори.  

5.3.5.  До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань: 

5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів, 

стратегії розвитку та звітів про їх виконання. 

5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про 

Організацію.  

5.3.5.3.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.  

5.3.5.4.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. 

5.3.5.5. Обрання та відкликання Голови Секретаріату Організації, членів Секретаріату 

Організації, Контрольно-ревізійної комісії. 

5.3.5.6.  Обрання та відкликання Почесного голови Організації 

5.3.5.7. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю 

за її реалізацією. 

5.3.5.8. Затвердження територіального плану розвитку відокремлених підрозділів 

Організації. 

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала 

більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, 

п.5.3.5.3 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не 

менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими 

голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, 

що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації. Кожен член Організації - 

учасників Загальних зборів має один голос.  

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів  Голова Секретаріату Організації. Почесний 

Голова Організації може бути призначений рішенням Секретаріату Організації 

співголовуючим Загальних зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань 

Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, 

підписуються Головою Секретаріату Організації і секретарем Загальних зборів. 

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання 

Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного 

Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів 

управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, 

набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами. 

5.4. Секретаріат Організації є постійно діючим керівним органом управління Організації 

на період між Загальними зборами, обирається Загальними зборами терміном на 4 роки та 

виконує функції з управління поточною та організаційною діяльністю Організації. 

5.4.1. Секретаріат Організації підзвітний Загальним зборам  і організовує виконання їх 

рішень. Секретаріат Організації діє від імені Організації в межах, передбачених даним 

Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.  

5.4.2. Структура Секретаріату Організації, його склад та адміністративні функції кожного 

його члена затверджуються Загальними зборами. 

5.4.3. Члени Секретаріату Організації є підзвітними Загальним зборам і несуть 

відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових 

обов’язків. Секретаріат Організації звітує перед членами Організації на Загальних зборах 

Організації не рідше одного разу на рік.  

5.4.4. До компетенції Секретаріату Організації відноситься:  

5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних зборів. 

5.4.4.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів 

з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів 

та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів. 

5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних 

напрямків діяльності Організації затвердження планів, стратегії розвитку та звітів про їх 

виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації. 
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5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх 

виконання. 

5.4.4.5. Прийняття в члени Організації та виключення з членів Організації. 

5.4.4.6. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки, нагород, відзнак та інших зразків 

реквізитів Організації. 

5.4.4.7. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів 

членів Організації. 

5.4.4.8. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, у тому числі про залучення і 

використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації 

та подання їх на затвердження Загальних зборів. 

5.4.4.9. Видача наказів, розпоряджень, положень та інших внутрішніх актів і документи 

Організації. 

5.4.4.10. Створення та ліквідація відокремлених підрозділів Організації, затвердження 

положень про відокремлені підрозділи Організації, обрання та відкликання їх керівників, 

погодження планів та звітів їх діяльності, прийняття рішення щодо наділення відокремленого 

підрозділу Організації майном Організації, здійснення інших повноважень щодо забезпечення 

та контролю діяльності відокремлених підрозділів Організації. 

5.4.4.11. підготовка та подання на затвердження Загальним зборам територіального плану 

розвитку відокремлених підрозділів Організації. 

5.4.4.12.  затвердження розміру, форми та порядку сплати членських та інших внесків. 

5.4.4.13. вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції 

Загальних зборів. 

5.4.5. Головує на засіданнях Секретаріату Організації Голова Секретаріату Організації. У разі 

його відсутності, головуючий на засіданні обирається простою більшістю з членів 

Секретаріату Організації.  

5.4.6. Усі питання, що відносяться до компетенції Секретаріату Організації, вирішуються 

колегіально на засіданнях Секретаріату Організації. При голосуванні на засіданні кожен член 

Секретаріату Організації, включаючи Голову Організації, чи іншого головуючого на засіданні 

члена Секретаріату Організації, має один голос. Засідання Секретаріату Організації є 

правомочними, якщо в його роботі беруть участь більшість від його складу. До участі у 

засіданні Секретаріату Організації запрошується Почесний голова Організації із правом 

голосу. Для цілей визначення кворуму Почесний голова Організації не враховується. 

5.4.7. Секретаріат Організації проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання 

скликаються Головою Секретаріату Організації за необхідності, але не рідше одного разу на 

3  місяці. Про час, місце, та порядок денний засідання члени Секретаріату Організації 

повідомляються не пізніше за 3 дні до його проведення. Позачергові засідання Секретаріату 

Організації скликаються за ініціативою Голови Секретаріату Організації або за вимогою 

(ініціативою) більшості членів Секретаріату Організації. У разі відсутності Голови 

Секретаріату Організації, позачергове засідання Секретаріату Організації може бути скликане 

2/3 його членів. Засідання Секретаріату Організації є правомочним за умови присутності 

більшості його членів. 

5.4.8. Кожен член Секретаріату Організації може виступати з ініціативою про прийняття 

рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Секретаріату Організації. 

5.4.9. У засіданнях Секретаріату Організації беруть участь її члени особисто чи через 

уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Секретаріату Організації приймаються 

шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Секретаріату Організації має 

один голос. За рівного поділу голосів вирішальним є голос Голови Секретаріату Організації. 

5.5. Голова Секретаріату Організації обирається Загальними зборами терміном на 4 

роки  та здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, 

встановлених цим Статутом, Загальними зборами та Секретаріатом Організації, в межах своєї 

компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень. 

5.5.1. Голова Секретаріату Організації обирається та звільняється Загальними зборами раз на 

чотири роки, є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Секретаріату Організації, за 
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посадою є Головою Секретаріату Організації і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та 

Секретаріату Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.  

5.5.2. Голова Секретаріату Організації: 

5.5.2.1. Очолює Організацію, діє від імені Організації без довіреності та представляє 

Організацію у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних 

органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях 

усіх форм власності та підпорядкування. 

5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, довіреності та інші внутрішні акти та документи 

Організації. 

5.5.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності 

Організації.  

5.5.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення 

працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує 

організаційну структуру, установлює чисельність працівників, штатний розпис та посадові 

обов’язки працівників Організації. 

5.5.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені 

Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій 

та представництва від імені Організації. 

5.5.2.6. Організовує підготовку засідань Секретаріату Організації. 

5.5.2.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети (цілей), основних 

завдань та напрямів її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами 

Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-

які інші дії крім тих, що відносяться до виключної компетенції інших органів управління 

Організації.  

5.5.2.8. Звітує про свою роботу та роботу Секретаріату Організації перед Загальними зборами 

Організації на чергових Загальних зборах. 

5.5.3. Рішення Голови Секретаріату Організації оформляється у вигляді наказів чи 

розпоряджень. 

5.5.4. Голова Секретаріату Організації може бути відкликаний з посади за рішенням 

Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Секретаріату Організації до 

закінчення строку, на який він обирався, у випадках: 

5.5.4.1. за власним бажанням на підставі поданої Секретаріату Організації письмової заяви; 

5.5.4.2. при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації; 

5.5.4.3. якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації. 

5.5.5. У разі, якщо Голова Секретаріату Організації не може приступити до виконання своїх 

обов'язків протягом більш як 2 (двох) місяців, Секретаріат Організації скликає позачергові 

Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією. 

5.6. Почесний  голова  Організації обирається Загальними зборами терміном на 4 роки та 

виконує функції з адвокації інтересів Організації для досягнення мети та напрямів її 

діяльності. 

5.6.1. Почесний  голова  Організації підзвітний Загальним зборам.  

5.6.2. Почесний  голова  Організації може діяти від імені Організації в межах, передбачених 

цим Статутом,  Загальними зборами та внутрішніми документами Організації.   

5.6.3. Почесний голова Організації:  

5.6.3.1. Сприяє досягненню мети (цілей) та напрямків діяльності Організації. 

5.6.3.2. Бере участь у визначенні стратегічних пріоритетів розвитку Організації. 

5.6.3.3. Представляє Організацію без доручення з питань реалізації напрямів її діяльності, 

взаємодіє із засобами масової інформації, партнерами, в тому числі національними, 

іноземними та міжнародними урядовими та неурядовими організаціями, іншими 

зацікавленими сторонами, робить заяви та звернення. 

5.6.3.4. Може виносити питання на розгляд Загальних зборів, бути призначеним 

співголовуючим Загальних зборів. 
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5.6.3.5. Може брати участь у засіданні Секретаріату Організації із правом голосу, входити до 

складу будь яких консультативних, дорадчих та інших робочих органів, що утворюються в 

Організації, або бути делегованим від Організації до таких органів, у разі, якщо вони 

утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими 

об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності 

Організації. 

5.6.3.6. Може укладати та підписувати від імені Організації Меморандуми про 

співробітництво із інститутами громадянського суспільства та іншими партнерами. 

5.6.3.7. Щорічно звітує перед Загальними зборами про свою діяльність. 

5.6.3.8. Може брати участь у всіх програмах (проектах, заходах) Організації, підписувати та 

вручати нагороди та відзнаки від імені Організації. 

5.6.4. Почесний голова Організації може мати помічників з числа членів Організації. 

5.6.5. Почесним головою Організації може бути обрано особу, яка здійснила вагомий 

особистий внесок у розвиток молодіжної політики/ громадянського суспільства/ освіти та 

науки/ культури та креативних індустрій, користується беззаперечним авторитетом серед 

членів Організації та в суспільстві. 

5.6.6. Почесний голова Організації виконує свої обов’язки на громадських засадах. 

5.7. Опікунська рада Організації формується Секретаріатом Організації за ініціативи 

Почесного голови Організації з метою просування та адвокації інтересів Організації для 

досягнення мети та напрямків її діяльності. 

5.7.1. Опікунську раду очолює Почесний голова Організації.  

5.7.2. Положення про опікунську раду Організації затверджуються Секретаріатом 

Організації за погодженням із Почесним головою Організації. 

5.8. Контрольно-ревізійна комісія є контролюючим органом Організації і здійснює ревізію 

її фінансово-господарської діяльності Організації. Контрольно-ревізійна комісія може 

складатися з однієї особи – Голови Контрольно-ревізійної комісії. 

5.8.1.  Контрольно-ревізійна комісія є підзвітною лише Загальним Зборам Організації.  

5.8.2. Персональний склад Контрольно-ревізійної комісії затверджується Загальними 

Зборами. Член Контрольно-ревізійної комісії не може бути одночасно членом Секретаріату 

Організації чи Головою Секретаріату Організації. 

5.8.3. Контрольно-ревізійна комісія обирається з числа членів Організації строком на 4 

(чотири) роки. Голову Контрольно-ревізійної комісії пропонують для затвердження 

Загальними зборами Організації члени Контрольно-ревізійної комісії. 

5.8.4.  До повноважень Контрольно-ревізійної комісії належать: 

5.8.4.1. внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів 

Організації;  

5.8.4.2. складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації до 

затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів 

керівних органів Організації; 

5.8.4.3. проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації; 

5.8.4.4. надання звітів перевірок та ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних 

рішень; 

5.8.4.5. ініціювання скликання позачергових Загальних зборів; 

5.8.4.6. затвердження річного плану діяльності Контрольно-ревізійної комісії. 

5.8.5. Очолює Контрольно-ревізійну комісію Голова, який: 

5.8.5.1. керує роботою Контрольно-ревізійної комісії; 

5.8.5.2. скликає Контрольно-ревізійну комісію на чергові та позачергові засідання; 

5.8.5.3. підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Контрольно-ревізійної 

комісії. 

5.8.6.  Контрольно-ревізійна комісія є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість 

від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Контрольно-ревізійної комісії, 

присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос Голови Контрольно-ревізійної комісії є 
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вирішальним. У випадку, якщо Контрольно-ревізійна комісія складається з однієї особи – 

Голови Контрольно-ревізійної комісії, рішення приймаються одноосібно Головою 

Контрольно-ревізійної комісії. 

5.8.7. Члени Контрольно-ревізійної комісії мають право участі в засіданні Секретаріату 

Організації з правом дорадчого голосу. 

 

6. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ  

 

6.1. Відокремлені підрозділи Організації утворюються та здійснюють свою діяльність на 

основі статуту Організації, положення про відокремлений підрозділ Організації, що 

затверджується Секретаріатом Організації, інших регламентних документів та рішень 

загального характеру, що приймаються Секретаріатом Організації у межах їх статутних 

повноважень та є обов'язковими для відокремлених підрозділів Організації. 

 Рішення про створення відокремленого підрозділу Організації приймає Секретаріат 

Організації з урахуванням територіального плану розвитку відокремлених підрозділів 

Організації, що затверджується Загальними зборами. 

Відокремлені підрозділи Організації створюються та діють з метою практичного втілення 

статутної мети та напрямків діяльності Організації в межах адміністративно-територіальної 

одиниці, на території якої створено відокремлений підрозділ Організації. 

6.2. Органи управління відокремлених підрозділів Організації є Збори відокремленого 

підрозділу та Голова відокремленого підрозділу. 

6.3. Збори відокремленого підрозділу (надалі – Збори) скликаються не менше ніж раз на рік. 

Засідання Зборів є правомочним, за умови присутності більшості їх членів. 

Позачергові Збори можуть бути скликані: на письмову вимогу більшості членів 

відокремленого підрозділу; за рішенням Голови відокремленого підрозділу; за рішенням 

Голови Секретаріату Організації, Секретаріату Організації чи Загальних зборів Організації. 

6.4. Рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх та є 

обов’язковими для всіх членів відокремленого підрозділу Організації. 

6.5. Збори мають право: 

6.5.1. приймати рішення про внесення пропозиції до Секретаріату Організації щодо обрання 

чи відкликання Голови відокремленого підрозділу; 

6.5.2. визначати напрямки діяльності відокремленого підрозділу Організації в рамках 

виконання статутних напрямків діяльності Організації та з урахуванням інших регламентних 

документів та рішень статутних органів Організації; 

6.5.3. заслуховувати звіти Голови відокремленого підрозділу щодо його діяльності; 

6.5.4. приймати інші рішення, які стосуються діяльності відокремленого підрозділу 

Організації.  

6.6. Секретаріат Організації обирає Голову відокремленого підрозділу Організації строком 

на 2 роки та має право дострокового припинити повноваження Голови відокремленого 

підрозділу, в порядку, визначеному положенням про відокремлений підрозділ Організації. 

Голова відокремленого підрозділу може здійснювати свої повноваження на громадських 

засадах. 

6.7. Голова відокремленого підрозділу: 

6.7.1. діє від імені відокремленого підрозділу Організації на підставі Положення про 

відокремлений підрозділ Організації чи довіреності, виданої головою Секретаріату 

Організації; 

6.7.2. впроваджує заходи, спрямовані на залучення до складу відокремленого підрозділу 

нових членів Організації, займається розвитком відокремленого підрозділу Організації, 

здійснює практичну реалізацію мети та напрямків діяльності Організації. 

6.7.3. забезпечує виконання актів, розпоряджень, вказівок, рекомендацій статутних органів 

Організації прийнятих в межах їх компетенції, підзвітний у своїй діяльності перед  

Секретаріатом Організації та Зборами відокремленого підрозділу Організації.  
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6.7.4. підписує договори, угоди від імені відокремленого підрозділу Організації, в межах 

своїх повноважень.  

6.7.5. погоджує із Секретаріатом Організації плани роботи, за необхідності звітує перед 

керівними органами Організації по всім питанням, щодо діяльності відокремленого підрозділу 

Організації, погоджує річні плани роботи, та звіти про їх виконання з головою Секретаріату 

Організації. 

6.7.6. здійснює керівництво відокремленим підрозділом, контролює діяльність членів 

Організації, занесених до членського списку відокремленого підрозділу. 

6.7.7. вирішує додаткові делеговані йому доручення Головою Секретаріату Організації, 

Секретаріату Організації, Почесним головою Організації чи Загальними зборами Організації. 

6.8. Майно (кошти) відокремленого підрозділу є власністю Організації. 

6.9. Джерелами надходження майна (коштів) відокремленого підрозділу є майно (кошти) 

передане відокремленому підрозділу Організацією та інші джерела, не заборонені 

законодавством. 

6.10. Кошти відокремленого підрозділу використовуються в межах його річного кошторису. 

Річний кошторис відокремленого підрозділу є складовою частиною річного кошторису 

Організації. Затвердження річного кошторису здійснює Голова Секретаріату Організації за 

рішенням Секретаріату Організації. 

6.11. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його ліквідації чи 

тимчасового припинення діяльності за рішенням Секретаріату Організації, Загальних зборів 

Організації, а також в судовому порядку. 

 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ 

ОРГАНІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 

 

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів управління Організації можуть бути 

оскаржені членом (членами) Організації. 

7.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Секретаріату Організації 

подається до Секретаріату Організації, який зобов'язаний розглянути скаргу на найближчому 

засідання, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також 

Голови  Секретаріату Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. У разі 

відхилення первинної скарги Секретаріатом Організації, повторна скарга може бути подана до 

Загальних зборів Організації, які зобов'язані розглянути скаргу на чергових або позачергових 

зборах, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови 

Секретаріату Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.  

7.3. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Секретаріату Організації 

подається до Голови Секретаріату Організації, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 

20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена 

Секретаріату Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. У разі відхилення 

первинної скарги Головою Секретаріату Організації, повторна скарга подається до Загальних 

зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на чергових або позачергових зборах, із обов'язковим 

викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Секретаріату Організації, дії, 

бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових 

Загальних зборах, не є підставою для скликання таких Загальних зборів. 

7.4. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах 

управлінської діяльності органів управління Організації, внаслідок яких: 

7.4.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів 

Організації). 

7.4.2. Створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав та/чи законних 

інтересів чи свобод. 

7.4.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до 

нього дисциплінарну відповідальність. 
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8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

8.1. У відповідності зі своїми статутними завданнями Організація має право здійснювати 

міжнародні зв'язки та діяльність у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним 

законодавством України. 

8.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом її 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 Організація користується повним обсягом прав і 

обов’язків юридичної особи. 

8.4. У межах міжнародної співпраці Організація: 

8.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, 

змагання, конференції, виставки, ярмарки, 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; 

8.4.3. реалізує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та 

міжнародних організацій, що не суперечать чинному законодавству України.  

  

9. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

9.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх статутних цілей і 

завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, 

матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття 

яких не забороняється чинним законодавством України. 

9.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та 

розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через 

свої статутні органи в межах їх компетенції. 

9.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у 

вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів 

Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а 

також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) 

Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного 

замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до 

міжнародних договорів України; набуті у результаті підприємницької діяльності Організації, 

підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів 

від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, 

придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених 

законом. 

9.4. Майно Організації також складається з коштів та/або майна, які надходять безоплатно 

або у вигляді безповоротної матеріальної (в тому числі фінансової) допомоги (в тому числі 

підтримки) від Політичних Партій. 

9.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників 

(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління 

та інших пов’язаних з ними осіб. 

9.6. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених цим Статутом. 

9.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві 

власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не 

несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом. 
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9.8. Організація зобов’язана 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. Організація зобов’язана зберігати 

не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних 

операцій. 

9.9. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством 

України. 

  

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

 

10.1. Порядок внесення змін до статуту визначається Статутом та чинним законодавством 

України. 

10.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це 

проголосували не менше як 3/4 учасників Загальних зборів. Про зміни, що вносяться в статутні 

документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації. 

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Організації, прийнятим 

Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про 

заборону (примусовий розпуск) Організації. 

11.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має 

наслідком припинення юридичної особи. 

11.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї 

діяльності (саморозпуск).  

11.4. Рішення про саморозпуск Організації  приймається Загальними Зборами, якщо за це 

проголосували не менш як 3/4 присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори 

створюють ліквідаційну комісію або доручають Секретаріату Організації здійснювати 

повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної 

особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її 

припинення відповідно до статуту.  

11.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це 

проголосувало не менше 3/4 учасників Загальних зборів  шляхом злиття, поділу, приєднання 

або перетворення. 

11.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, 

реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до 

цього Статуту та чинного законодавства України. 

11.7. Передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим Організаціям 

відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у 

результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).  

11.8. Активи Організації, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, у разі 

припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 

перетворення), передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного 

виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення 

відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів) або зараховуються до доходу 

бюджету. 

 

Засновники громадської  

організації «ЗЕ!МОЛОДІЖКА» 

 

 

_________       Володимир МІСЯЙЛО  

 

_________       Владислав МЕЛЬНИК 

«APPROVED» 
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1. GENERAL PROVISIONS 

 

1.1. The «ZE!MOLODIZHKA» (in the text - Organization) is a non-profit public organization that 

unites citizens on the basis of the common interests of its members to achieve the goals and objectives 

set forth in this Statute. 

1.2. Name of the Organization: 

full – civil society organization «ZE!MOLODIZHKA»; 

short –  «ZE!MOLODIZHKA». 

full name in English –  «THE YOUTH».  

1.3. The organization is guided by the Constitution of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Tax 

Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Public Associations", the Law of Ukraine "On State 

Registration of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations", other current 

legislation of Ukraine and this Statute. The legal basis for the activities of the Organization are also 

regulatory documents and decisions of a general nature, adopted by the Organization within its 

statutory powers, that are binding on all members of the Organization. 

1.4. The organization is a non-profit company, the main purpose of which is not to make a profit. 

The organization is free to choose its activities and operates on the basis of voluntariness, self-

government, democracy, free choice of territory for its activity, equality before the law, lack of 

property interest of its members (participants), transparency, openness and publicity. 

 

 

2. LEGAL STATUS OF THE ORGANIZATION 

 

2.1. The activity of the Organization has a public character, which is manifested in its interaction 

with public authorities, local governments, enterprises, institutions, organizations of various forms of 

ownership, establishing partnerships with other public and political organizations, movements, 

foundations registered in Ukraine or abroad, citizens of Ukraine, foreigners and / or stateless persons. 

2.2. The Organization acquires the status of a legal entity from the moment of its state registration 

in accordance with current legislation, may have document templates with its own name, seal and 

stamps, accounts in banking institutions in national and foreign currency, bodies of the State Treasury 

Service of Ukraine, its logo and symbols (emblem, other identification mark, flag, advertising and 

souvenir products, etc.), which is subject to registration in the manner prescribed by law. 

2.3. From the moment of state registration, the Organization has the exclusive right to use its name 

and emblem (logo), including the name in a foreign language. 

2.4. In order to achieve its goal and fulfill its statutory tasks, the Organization, in the manner 

prescribed by law, has the right to: 

2.4.1. to be a participant in civil legal relations, to acquire property and non-property rights in 

accordance with the legislation; 

2.4.2. to represent and protect its legitimate interests and the legitimate interests of its members or 

other persons in any public authorities, including courts, law enforcement agencies, local 

governments, enterprises, institutions and organizations of all forms of ownership and subordination; 

2.4.3. freely disseminate information about its activities, promote its purpose; 

2.4.4. ideologically, financially and organizationally support other associations of citizens, assist in 

the implementation of their statutory tasks, programs (projects, activities), provide assistance in their 

creation and conduct of their activities;  

2.4.5. to carry out educational and teaching activities, including studying, analyzing and 

summarizing issues of socio-economic, political, scientific, technical, humanitarian, environmental 

and other spheres of state and public life, develop and propose to society programs for development 

and reform of these areas, conduct sociological research, public surveys, etc .; 

2.4.6. to publish scientific and methodical results of the Organization's activity, to carry out 

informational and explanatory work; 



19 
 

2.4.7. to receive, in the order determined by the legislation, the public information which is in 

possession of subjects of power, other managers of public information necessary for implementation 

of the purpose and tasks; 

2.4.8. receive assistance in the form of funds or property provided free of charge in the form of 

membership and other contributions, non-refundable financial assistance, donations, grants, and 

independently decide on their use in accordance with the provisions of this Statute and the legislation 

of Ukraine; 

2.4.9. to organize and implement activities aimed at the development of civil society through 

participation in social dialogue between the public and the authorities; 

2.4.10. to assist in the implementation of the constitutional rights of citizens to participate in the 

legislative process through a broad public discussion of political, socio-economic, cultural 

development of society, and providing to the subjects of power proposals for the development, 

approval and implementation of effective reforms; 

2.4.11. to carry out, in the manner prescribed by law, the necessary business activities directly or 

through the creation of legal entities (companies, enterprises), if such activities meet the purpose 

(objectives) of the Organization and contribute to its achievement; 

2.4.12. to participate in the implementation of state regulatory policy in accordance with the 

legislation of Ukraine; 

2.4.13. to apply, in the manner prescribed by law, to public authorities, local governments, and their 

officials, with proposals (comments), statements (petitions), complaints; 

2.4.14. to participate, in the manner prescribed by law, in the work of advisory, consultative and 

other working bodies formed by public authorities, authorities of the Autonomous Republic of 

Crimea, local governments, to consult with public associations and prepare recommendations on 

issues related to activities of the Organization; 

2.4.15. to maintain direct international contacts with public institutions of other countries, to 

conclude relevant agreements and to participate in international events related to the activities of the 

Organization that do not contradict Ukraine’s international obligations; 

2.4.16. to establish the media in order to achieve the statutory goal, and to build channels of social 

communication; 

2.4.17. to create and implement various projects, implement programs; 

2.4.18. to participate or establish public unions on a voluntary basis, to form blocs, partnerships, 

platforms and coalitions, to conclude agreements and memoranda on cooperation and / or mutual 

assistance, to cooperate and interact with other public associations, political parties, enterprises, 

institutions and organizations regardless of forms of their ownership and subordination, to cooperate 

with foreign governmental and non-governmental organizations, including international ones, to 

maintain professional relations, to exchange experience and information, to exchange delegations, to 

join international public (non-governmental) organizations, to conclude relevant agreements; 

2.4.19. to receive buildings, equipment, vehicles and other property necessary for the 

implementation of the statutory tasks of the Organization, on the terms of lease or temporary free use 

(other right of use); 

2.4.20. to open accounts in national and foreign currencies in institutions of banks, bodies of the 

State Treasury Service of Ukraine; 

2.4.21. to establish awards to honor members of the Organization, its partners and others; 

2.4.22. directly or through legal entities (companies, enterprises) created by the Organization to be 

the executor of the state order according to the law, to be the participant of procurement procedures, 

to submit tender offers or to take part in negotiations in case of application of the negotiated 

procurement procedure; 

2.4.23. to send members of the Organization for training, internships, retraining, professional 

training and study of experience of public, cultural, scientific, legal educational institutions and 

organizations, and participation in conferences, symposia, seminars and other events in Ukraine and 

abroad; 

2.4.24. to participate in the organization and implementation of joint programs and projects with 

public authorities, local governments, political parties, enterprises, organizations and institutions, 
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regardless of their ownership and subordination forms, and receive assistance in the form of funds or 

property; 

2.4.25. to create separate subdivisions on the territory of Ukraine, to open representative offices on 

the territory of other states with the corresponding change of the status according to the legislation; 

2.4.26. to create permanent or temporary representative, advisory and other working bodies 

(commissions, committees, councils, etc.); 

2.4.27. to organize, conduct and support financially competitions, grant programs, reviews, 

promotions, exhibitions, workshops, press conferences, seminars and other events (programs, 

projects) aimed at social development; 

 2.4.28. to provide financial support and promote the implementation of ideas, concepts of initiatives, 

inventions, discoveries in various spheres of public life; 

2.4.29. to provide advisory and educational services to citizens, public associations, enterprises, 

institutions and organizations, regardless of their ownership and subordination forms, public 

authorities and local governments; 

2.4.30. to use other rights provided by the legislation of Ukraine. 

2.5. The Organization is responsible for its obligations with its property. The Organization shall not 

be liable for the obligations of its members, and its members shall not be liable for the obligations of 

the Organization, except in cases where they take such obligations. 

 

3. THE GOAL (OBJECTIVES) AND DIRECTIONS OF ACTIVITY 

 

3.1. The main purpose of the Organization is to protect the rights and freedoms, implementation and 

realization of socio - economic, legal, educational, cultural, spiritual, environmental, medical, labor, 

international and other interests of members and others, promoting the integration of youth into social 

processes. 

3.2. The main directions of activity of the Organization are: 

3.2.1.  ensuring the impact on the strategy and prospects of community development in order to 

effectively take into account public opinion in the decision-making process, in particular on the 

formation and implementation of youth policy; 

3.2.2. promoting sustainable socio-economic development of communities by strengthening joint 

governance and encouraging community initiatives, including youth, throughout Ukraine; 

3.2.3. participation in the formation of youth policy, creating conditions for self-realization and 

development of youth potential, increasing the level of its self-sufficiency, competitiveness and active 

participation in public, social and political life of the country; 

3.2.4. supporting young people in the realization of their socio-economic potential, including for 

solving their housing issues, their professional self-determination and employment, health care, 

educational, cultural and other needs; 

3.2.5. popularization of the best European and international practices of formation and 

implementation of youth policy; 

3.2.6. authorization of the role and importance of youth participation in the process of formation and 

implementation of public policy, encouragement of youth public initiatives on various aspects of state 

and community development; 

3.2.7. formation of civic, national and cultural identity of youth; 

3.2.8. promoting the development of civil society in the general concept of development of the state 

and society through participation in the social dialogue of youth and government;   

3.2.9. development and implementation of progressive projects in the field of youth policy, culture, 

education, science, medicine, ecology, economics, law, tourism and sports, social protection and 

international relations; 

 3.2.10. promoting the integration of young people from the temporarily occupied territories and 

internally displaced persons into the Ukrainian socio-cultural space; 

3.2.11. ensuring the development of an extensive system of separate units of the Organization in the 

regions of Ukraine, building a national and international partnership network, promoting broad 

intersectoral cooperation; 
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3.2.12. advocacy of issues of strengthening the institutional capacity of youth work entities, 

development of youth infrastructure; 

3.2.13. study of European and international experience in solving problems in the field of youth 

policy and the possibility of its application in Ukraine; 

3.2.14. promoting the development of youth exchange, ensuring close cooperation with the youth 

of the Ukrainian diaspora, establishing channels for promoting youth initiatives; 

3.2.15. introduction of communications based on the exchange of opinions, ideas, involvement of 

youth, and public associations to the development and promotion of policies concerning youth in 

particular and society in general; 

3.2.16. creation and distribution of information products, namely: information messages, social 

advertising, information resources, software products (mobile applications, media and video libraries, 

audio guides, online resources, interactive maps, etc.) and other information to involve young people 

in public and political life; 

3.2.17. promoting the development of volunteering, youth tourism, media and information literacy; 

3.2.18. promotion of a healthy lifestyle, active recreation, meaningful leisure, esthetic and national-

patriotic education;  

3.2.19. promoting the establishment of youth councils, formation of the institute of youth advisers, 

participation of youth in other permanent and temporary working bodies established by public 

authorities and local governments to address issues related to the interests of youth and society; 

3.2.20. preparation and implementation of various forms, methods and tools of youth work; 

3.2.21. development and implementation of initiatives, plans, programs and projects in accordance 

with the purpose of the Organization, creating conditions for their implementation by raising funds 

from both Ukrainian and foreign individuals and / or legal entities, by other means that do not 

contradict the legislation of Ukraine; 

3.2.22. providing analytical support for social change through the implementation of monitoring 

and research projects; 

3.2.23. introduction of non-formal and informal education programs within the areas of statutory 

activities of the Organization; 

3.2.24. promoting the adaptation of sustainable development goals in Ukraine, taking into account 

the specifics of national development; 

3.2.25. organization of cultural, artistic, educational, social, sports, charitable and other events 

(including concerts, festivals, forums, actions, schools, lectures, seminars, workshops, open meetings, 

conferences, exhibitions, fairs, auctions, etc.); 

3.2.26. promoting the creation of a positive image of Ukraine in the world and its integration into 

the European and international community; 

3.2.27. ensuring equal opportunities for young people in all aspects and spheres of public life; 

3.2.28. stimulating intellectual, innovative, educational, creative, cultural, sports and spiritual 

development of youth; 

3.2.29. assistance in the creation and operation of youth spaces, youth centers, educational and 

creative hubs, other centers of meaningful leisure of youth, including on the basis of the Organization; 

3.2.30. drawing the attention of the public and the authorities to the development of youth and civil 

society; 

3.2.31. support for the development of the humanitarian and social sphere at the local level 

(education, science, culture, art, information, tourism, recreation, leisure, health care, social 

protection, public and territorial self-government, etc.) through the implementation of socially 

significant projects (programs, activities ); 

3.2.32. performance of analytical, expert, research, organizational and managerial work; 

3.2.33. analysis of statistical information on community development, conducting surveys and 

research to obtain statistical data, preparation of comparative statistical information; 

3.2.34. other activities to ensure the implementation of the purpose and directions of activities. 

3.3. The goal (objectives) or actions of the Organization can in no way be aimed at eliminating 

Ukraine's independence, forcibly changing the constitutional order, violating the sovereignty and 

territorial integrity of the state, undermining its security, illegal seizure of state power, propaganda of 
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war, violence, incitement of interethnic, racial, religious enmity, encroachment on human rights and 

freedoms, public health, propaganda of communist and / or national socialist (Nazi) totalitarian 

regimes and their symbols. 

 

4. PROCEDURE FOR ACQUISITION AND TERMINATION OF MEMBERSHIP, 

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE ORGANIZATION 

 

4.1. Membership in the Organization is voluntary and individual. 

4.2. Membership in other organizations does not deny membership in the Organization. 

4.3. Members of the Organization may be citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons who 

are in Ukraine legally, have reached 16 years of age, recognize the Statute of the Organization and 

promote activities aimed at achieving the goals and objectives of the Organization. 

4.4. No one can be forced to join the Organization. Belonging or not belonging to the Organization 

can not be a ground for restricting the rights and freedoms of any person or for granting him/her any 

privileges and advantages by state authorities, other state bodies, local self - government bodies. 

4.5. Admission to the membership of the Organization is carried out on the basis of a written or 

electronic application addressed to the Head of the Secretariat of the Organization by the decision of 

the Secretariat of the Organization, which is accepted within one month from the date of submission 

of the application. The Secretariat of the Organization has the right to refuse to accept a person as a 

member of the Organization. The Secretariat of the Organization has the right to delegate the right of 

admission to the membership of the Organization to the Head of the Secretariat of the Organization, 

separate subdivisions of the Organization or other statutory bodies. The form and content of a written 

or electronic application for admission to the membership of the Organization shall be approved by 

the Secretariat of the Organization. 

4.6. All members of the Organization are equal in the exercise of their rights and responsibilities. 

4.6.1. The rights of a member of the Organization include: 

4.6.1.1. to elect and be elected to the governing bodies of the Organization, to participate in all 

activities held by the Organization; 

4.6.1.2. to participate in the work of permanent and temporary commissions established by the 

decision of the authorized bodies of the Organization; 

4.6.1.3. to apply to the bodies of the Organization with inquiries and proposals on issues related to 

the activities of the Organization, to receive answers; 

4.6.1.4. to appeal against decisions, actions, inaction of the governing bodies of the Organization, 

to submit applications, objections and complaints against their decisions to the Secretariat of the 

Organization and to demand consideration of complaints and applications at the General Congress. 

4.6.1.5. to take part in election campaigns in accordance with the legislation of Ukraine; 

4.6.1.6. receive information on the activities of the Organization; 

4.5.1.7. to apply to the bodies of the Organization for assistance in protecting their rights and 

legitimate interests; 

4.6.1.8. freely defend and promote ideas and proposals on issues discussed in the Organization 

before making decisions on these issues; 

4.6.1.9. to use the assistance of the Organization, as well as the promotion of its own activities, 

carried out within the purpose, objectives and activities of the Organization; 

4.6.1.10. freely leave the Organization on his/her own written or electronic application. 

4.6.2. Members of the Organization are obliged to: 

4.6.2.1. comply with the provisions of the Statute of the Organization; 

4.6.2.2. to implement the decisions of the governing bodies of the Organization; 

4.6.2.3. timely pay membership and other fees in the amounts and terms established by the 

Secretariat of the Organization; 

4.6.2.4. to promote the implementation of the tasks of the Organization; 

4.6.2.5. to take part in public events held by the Organization; 

4.6.2.6. respect the rights and legitimate interests of other members of the Organization; 
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4.6.2.7. to prevent actions that undermine the authority of the Organization, harming it or hindering 

its activities. 

4.7. Membership in the Organization is terminated in the following cases: 

4.7.1. withdrawal from the Organization at one's own request; 

4.7.2. expulsion from the Organization, by decision of the Secretariat of the Organization because 

of the violation of the requirements of this Statute, or if the activities of a member contradict the goal 

and objectives of the Organization, or if a member loses contact with the Organization without good 

reason or systematic non-payment of membership and other fees (more 2 years in a row); 

4.7.3. death of a member of the Organization. 

Termination of membership of an individual in the organization results in his/her resignation from 

all positions in any body of the Organization, except the Head of the Secretariat of the Organization, 

whose powers are terminated from the day following the election of a new Head of the Secretariat of 

the Organization. 

4.8. Withdrawal from the Organization shall be made upon a written or electronic application of a 

member of the Organization addressed to the Head of the Secretariat of the Organization. Membership 

in the Organization is terminated from the date of submission of such application and does not require 

additional decisions. 

4.9. Membership in the Organization is incompatible with actions aimed at undermining the 

authority, territorial integrity and national security of Ukraine, human rights violations, propaganda 

of war, violence, ethnic, racial or religious hatred. 

4.10. For actions incompatible with being a part of the Organization, a member of the Organization 

may be subject to penalties: warning, reprimand and expulsion from the Organization. 

Such actions of a member of the Organization may include:  

4.10.1. gross violation of the requirements of the Statute of the Organization; 

4.10.2. systematic non-compliance with the decisions of the governing bodies of the Organization; 

4.10.3. administrative or criminal prosecution against him/her; 

4.10.4 unworthy behavior that compromises the title of a member of the Organization. 

4.11. The decision on expulsion from the members of the Organization or on the application of other 

types of penalties shall be made by the Secretariat of the Organization by a majority vote of its 

members. 

4.12. In case of disagreement with the decision on expulsion from the members of the Organization, 

an individual may, within one month, apply to the General Congress. The decision of the General 

Congress on this issue is final. 

4.13. A member of the Organization does not have the right to vote when the General Congress of 

the Organization decides on the penalty for him/her and on the dispute between him/her and the 

Organization. 

4.14. Members of the Organization elected to positions in the governing bodies of the Organization 

may exercise their powers on a voluntary basis. 

4.15. By decision of the Secretariat of the Organization, adopted by a majority vote of its members, 

a member of the Organization may be awarded the title of Honorary Member of the Organization. An 

honorary member of the Organization may be a person who has special achievements in the field of 

statutory activities and ∕ or provides significant organizational, material or other support to the 

activities of the Organization. Honorary members enjoy the same rights and responsibilities as other 

members of the Organization and are not endowed with any privileges. 

 

5. GOVERNING BODIES OF THE ORGANIZATION 

 

5.1. The governing bodies of the organization are divided into managerial, representative and 

controlling. 

The managerial bodies of the Organization are the General Congress of the Members of the 

Organization, the Secretariat of the Organization, the Head of the Secretariat of the Organization. 

The representative body of the Organization is the Honorary Chairman of the Organization. 
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The controlling body of the Organization is the Control and Revision Commission of the 

Organization. 

5.2. Management of the Organization is carried out on the basis of democracy, transparency, election 

of governing bodies, subordination and executive discipline, taking into account the regulatory 

documents of the Organization. 

Meetings of the governing bodies of the Organization (General Congress, Secretariat of the 

Organization) may be held both with the direct participation of members (their authorized 

representatives by proxy) and via the Internet using audiovisual computer programs for online 

conferences. 

The decision on the form of such a meeting is made by the Secretariat of the Organization. The 

Secretariat notifies the members of the Organization about the decision not later than 5 days before 

the date of such a meeting (of General Congress, Secretariat of the Organization). 

Any meeting of the governing bodies shall be recorded in the minutes. The form of the meeting 

must be indicated in the minutes: if the meeting is held via the Internet, the minutes must include a 

record on which computer program was used for the meeting. 

5.3. The General Congress of the Organization (hereinafter - the General Congress) is the highest 

body of the Organization, which has the right to make decisions on any issues of its activities, 

including those within the competence of the Secretariat of the Organization. 

5.3.1. Members of the Organization participate in the General Congress personally or through an 

authorized representative by proxy. Each member of the Organization has one vote. Congress is 

considered valid if a majority of the members of the Organization are present. 

5.3.2. Regular General Congresses are convened by the Secretariat of the Organization annually. 

The relevant decision, indicating the date, time, place and issues to be discussed, must be notified to 

the members of the Organization no later than 7 days before the date of the General Congress. The 

General Congress considers the issues submitted for their consideration by the Secretariat of the 

Organization, the Head of the Secretariat of the Organization, the Honorary Chairman of the 

Organization, as well as the members of the Organization. 

5.3.3. Extraordinary General Congresses are convened in the presence of circumstances affecting 

the essential interests of the Organization, the Secretariat of the Organization, as well as in other cases 

provided by this Statute and the legislation of Ukraine, within 30 days from the date of the relevant 

circumstances. In this case, the decision of the Secretariat of the Organization indicating the date, 

time, place and issues to be discussed must be notified to the members of the Organization no later 

than 5 days before the date of the General Congress. 

5.3.4. At least one third of the members of the Organization have the right to collectively initiate 

the convening of an extraordinary General Congress directed to the Secretariat of the Organization. 

The Honorary Chairman of the Organization also has the right to initiate the convening of an 

extraordinary General Congress directed to the Secretariat of the Organization. If the request of the 

members of the Organization and/or the Honorary Chairman of the Organization to convene an 

Extraordinary General Congress is not fulfilled, these members have the right to convene the General 

Congress themselves. 

5.3.5.  The exclusive competence of the General Congress includes the following issues: 

5.3.5.1. Defining the main directions of activities of the Organization, approval of its plans, 

development strategy and reports on their implementation. 

5.3.5.2. Making and approving changes to the constituent documents of the Organization, to 

information about the Organization. 

5.3.5.3.  Making a decision to terminate the activities of the Organization. 

5.3.5.4.  Election of the liquidation commission, approval of the liquidation balance. 

5.3.5.5. Election and recall of the Head of the Secretariat of the Organization, members of the 

Secretariat of the Organization, the Control and Revision Commission. 

5.3.5.6.  Election and recall of the Honorary Chairman of the Organization 

5.3.5.7. Determining the procedure and methods of exercising property rights and exercising control 

over its implementation. 

5.3.5.8. Approval of the territorial development plan of separate subdivisions of the Organization. 
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5.3.6. Decisions of the General Congress are considered adopted if the majority of the present 

participants of the General Congress voted for them. On the issues provided for in paragraph 5.3.5.2, 

paragraph 5.3.3.3, the decision of the General Congress shall be deemed adopted if voted for by at 

least three quarters of the present participants of the General Congress. Also, three-fourths of the 

members of the Organization decide on the alienation of the property of the organization in the 

amount that equals fifty or more percent of the property of the organization. Each member of the 

Organization - participant of the General Congress has one vote. 

5.3.7. The Head of the Secretariat of the Organization chairs the meetings of the General Congress. 

The Honorary Chairman of the Organization may be appointed by the decision of the Secretariat of 

the Organization to co-chair the General Congress. The progress of the General Congress is recorded. 

Minutes of the General Congress are prepared by the Secretary of the General Congress, who is 

elected by the General Congress; minutes are signed by the Head of the Secretariat of the Organization 

and the Secretary of the General Congress. 

5.3.8. The General Congress makes decisions, which are stated in the form of minutes of the General 

Congress. Decisions adopted by the General Congress in compliance with the requirements of this 

Statute, internal documents and legislation of Ukraine are binding on all other governing bodies of 

the Organization and members of the Organization. Decisions adopted by the General Congress shall 

take effect from the moment of their adoption, unless otherwise determined by the General Congress. 

5.4. The Secretariat of the Organization is a permanent governing body of the Organization for 

the period between the General Congresses, elected by the General Congress for a term of 4 years 

and performs the functions of managing the current and organizational activities of the Organization. 

5.4.1. The Secretariat of the Organization is accountable to the General Congress and organizes the 

implementation of its decisions. The Secretariat of the Organization acts on behalf of the Organization 

within the limits provided by this Statute, internal documents and current legislation. 

5.4.2. The structure of the Secretariat of the Organization, its composition and administrative 

functions of each of its members are approved by the General Congress. 

5.4.3. The members of the Secretariat of the Organization are accountable to the General Congress 

concerning the activities of the Organization and the proper performance of their duties. The 

Secretariat of the Organization reports to the members of the Organization at the General Congress 

of the Organization at least once a year. 

5.4.4. The competence of the Secretariat of the Organization includes: 

5.4.4.1. Organization of execution of decisions of the General Congress. 

5.4.4.2. Convening the General Congress and forming its agenda, preparation of materials on the 

agenda, preliminary consideration of all issues within the competence of the Congress and preparation 

of draft decisions on these issues for the Congress. 

5.4.4.3. Preparation and submission of recommendations to the General Congress on determining 

the main activities of the Organization, approval of plans, development strategies and reports on their 

implementation, and other proposals on the activities of the Organization. 

5.4.4.4. Approval of current plans of activities of the Organization and measures necessary for their 

implementation. 

5.4.4.5. Admission to membership in the Organization and expulsion from membership in the 

Organization. 

5.4.4.6. Approval of samples of seals, stamps, symbols, awards and other samples of details of the 

Organization. 

5.4.4.7. Implementation of certain functions related to property management by the decision of the 

General Congress of Members of the Organization. 

5.4.4.8. Preparation of annual reports on the activities of the Organization, including the raise and 

use of funds and property of the Organization; reports on the implementation of programs and projects 

of the Organization and their submission for approval by the General Congress. 

5.4.4.9. Issuance of orders, directives, regulations and other internal acts and documents of the 

Organization. 

5.4.4.10. Establishment and liquidation of separate subdivisions of the Organization, approval of 

regulations on separate subdivisions of the Organization, election and recall of their heads, approval 
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of plans and reports of their activities, decision-making on granting property to a separate subdivision 

of the Organization, exercise of other powers to ensure and control the activities of separate 

subdivisions. 

5.4.4.11. preparation and submission of the territorial plan of development of separate subdivisions 

of the Organization for approval of the General Congress. 

5.4.4.12.  approval of the amount, form and procedure of payment of membership and other fees. 

5.4.4.13. resolving issues, except those within the exclusive competence of the General Congress. 

5.4.5. The Head of the Secretariat of the Organization chairs the meetings of the Secretariat of the 

Organization. In his/her absence, the chairman of the meeting is elected by a simple majority of the 

members of the Secretariat of the Organization. 

5.4.6. All issues within the competence of the Secretariat of the Organization are resolved 

collectively at meetings of the Secretariat of the Organization. When voting at the meeting, each 

member of the Secretariat of the Organization, including the Head of the Organization, or another 

chairing member of the meeting of the Secretariat of the Organization, has one vote. Meetings of the 

Secretariat of the Organization are valid if the majority of its members participate in its work. The 

Honorary Chairman of the Organization with the right to vote is invited to participate in the meeting 

of the Secretariat of the Organization. The Honorary Chairman of the Organization is not taken into 

account when determining the quorum. 

5.4.7. The Secretariat of the Organization holds regular and extraordinary meetings. Regular 

meetings are convened by the Head of the Secretariat of the Organization if necessary, but at least 

once every 3 months. The members of the Secretariat of the Organization shall be notified of the time, 

place and agenda of the meeting no later than 3 days before the meeting. Extraordinary meetings of 

the Secretariat of the Organization are convened on the initiative of the Head of the Secretariat of the 

Organization or at the request (initiative) of the majority of members of the Secretariat of the 

Organization. In the absence of the Head of the Secretariat of the Organization, an extraordinary 

meeting of the Secretariat of the Organization may be convened by 2/3 of its members. A meeting of 

the Secretariat of the Organization is valid provided that a majority of its members are present. 

5.4.8. Each member of the Secretariat of the Organization may voice the initiative to make decisions 

on any issues within the competence of the Secretariat of the Organization. 

5.4.9. Meetings of the Secretariat of the Organization are attended by its members personally or 

through an authorized representative by proxy. Decisions of the Secretariat of the Organization shall 

be taken by a majority vote of those present. Each member of the Secretariat of the Organization has 

one vote. In case of equal division of votes, the vote of the Head of the Secretariat of the Organization 

is decisive. 

5.5. The Chairman of the Secretariat of the Organization is elected by the General Meeting for 

a period of 4 years and carries out operational management of affairs, property and funds of the 

Organization within the limits established by this Statute, the General Meeting and the Secretariat of 

the Organization, within its competence and authority ensures the implementation of their decisions. 

5.5.1. The Chairman of the Secretariat of the Organization is elected and dismissed by the General 

Meeting every four years, is accountable to the General Meeting and under the control of the 

Secretariat of the Organization, is the Chairman of the Secretariat of the Organization and has the 

right to submit proposals for consideration of the General Meeting and the Secretariat of the 

Organization on any aspect of the Organization's activities. 

5.5.2. The Chairman of the Secretariat of the Organization: 

5.5.2.1. Heads the Organization, acts on behalf of the Organization without a power of attorney and 

represents the Organization in any public authorities, including courts, law enforcement agencies, 

local governments, enterprises, institutions and organizations of all forms of ownership and 

subordination. 

5.5.2.2. Issues orders, directives, powers of attorney and other internal acts and documents of the 

Organization. 

5.5.2.3. Organizes document management, record keeping, accounting and reporting of the 

Organization. 
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5.5.2.4. Adopts, transfers, and dismisses employees of the Organization, applies incentives and 

penalties to them, approves the organizational structure, establishes the number of employees, staffing 

and job responsibilities of employees of the Organization. 

5.5.2.5. Acts as a manager of funds and property of the Organization, concludes and signs on behalf 

of the Organization economic and other agreements, contracts, issues powers of attorney for the right 

to act and represent on behalf of the Organization. 

5.5.2.6. Organizes the preparation of meetings of the Secretariat of the Organization. 

5.5.2.7. Resolves other issues of the Organization's activity in accordance with the purpose (goals), 

main tasks and directions of its activity, referred to its competence by internal documents of the 

Organization and this Statute, makes any other decisions on these issues or performs any other actions 

belong to the exclusive competence of other governing bodies of the Organization. 

5.5.2.8. Reports on his/her work and the work of the Secretariat of the Organization before the 

General Meeting of the Organization at the regular General Meeting. 

5.5.3. The decision of the Chairman of the Secretariat of the Organization is made out in the form 

of orders or instructions. 

5.5.4. The Chairman of the Secretariat of the Organization may be removed from office by a decision 

of the General Meeting at the initiative of a majority of the members of the Secretariat of the 

Organization until the expiration of the term for which he was elected, in the following cases: 

5.5.4.1. at his own request on the basis of a written application submitted to the Secretariat of the 

Organization; 

5.5.4.2. in case of repeated violations of the requirements of the Statute of the Organization; 

5.5.4.3. if by his actions he has caused material or moral damage to the Organization. 

5.5.5. If the Chairman of the Secretariat of the Organization is unable to perform his duties for more 

than 2 (two) months, the Secretariat of the Organization shall convene an extraordinary General 

Meeting to discuss the situation and the issue of the leadership of the Organization. 

5.6. Honorary Chairman of the Organization is elected by the General Meeting for a term of 4 

years and performs the functions of advocacy of the interests of the Organization to achieve the 

purpose and directions of its activities. 

5.6.1. The Honorary Chairman of the Organization is accountable to the General Meeting. 

5.6.2. The Honorary Chairman of the Organization may act on behalf of the Organization within the 

limits provided by this Statute, the General Meeting and internal documents of the Organization. 

5.6.3. Honorary Chairman of the Organization: 

5.6.3.1. Contributes to the achievement of the purpose (goals) and activities of the Organization. 

5.6.3.2. Participates in determining the strategic priorities of the Organization. 

5.6.3.3. Represents the Organization without instructions on the implementation of its activities, 

interacts with the media, partners, including national, foreign and international governmental and 

non-governmental organizations, other stakeholders, makes statements and appeals. 

5.6.3.4. May submit issues for consideration by the General Meeting, be appointed co-chair of the 

General Meeting. 

5.6.3.5. May participate in a meeting of the Secretariat of the Organization with the right to vote, be 

a member of any advisory, consultative and other working bodies established in the Organization, or 

be delegated from the Organization to such bodies, if they are formed by public authorities, authorities 

Of the Autonomous Republic of Crimea, local governments to hold consultations with public 

associations and prepare recommendations on issues related to the scope of the Organization. 

5.6.3.6. May conclude and sign on behalf of the Organization Memoranda of Cooperation with civil 

society institutions and other partners. 

5.6.3.7. Annually reports to the General Meeting on its activities. 

5.6.3.8. Can participate in all programs (projects, events) of the Organization, sign and present 

awards and distinctions on behalf of the Organization. 

5.6.4. The Honorary Chairman of the Organization may have assistants from among the members 

of the Organization. 

5.6.5. An honorary chairman of the Organization may be a person who has made a significant 

personal contribution to the development of youth policy / civil society / education and science / 
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culture and creative industries, enjoys undeniable authority among the members of the Organization 

and in society. 

5.6.6. The Honorary Chairman of the Organization performs his duties on a voluntary basis. 

5.7. Board of Trustees of the Organization is formed by the Secretariat of the Organization on the 

initiative of the Honorary Chairman of the Organization in order to promote and advocate the interests 

of the Organization to achieve the goals and directions of its activities. 

5.7.1. The Board of Trustees is headed by the Honorary Chairman of the Organization. 

5.7.2. Regulations on the Board of Trustees of the Organization shall be approved by the Secretariat 

of the Organization in agreement with the Honorary Chairman of the Organization. 

5.8. Control and Audit Commission is the controlling body of the Organization and carries out 

audit of its financial and economic activity of the Organization. The Control and Audit Commission 

may consist of one person - the Chairman of the Control and Audit Commission. 

5.8.1. The Control and Revision Commission is accountable only to the General Meeting of the 

Organization. 

5.8.2. The personnel of the Control and Revision Commission is approved by the General Meeting. 

A member of the Control and Audit Commission may not be a member of the Secretariat of the 

Organization or the Chairman of the Secretariat of the Organization at the same time. 

5.8.3. The Control and Revision Commission is elected from among the members of the 

Organization for a term of 4 (four) years. The Chairman of the Control and Audit Commission is 

proposed for approval by the members of the Control and Audit Commission for approval by the 

General Meeting of the Organization. 

5.8.4. The powers of the Control and Audit Commission include: 

5.8.4.1. making proposals on financial activities and use of the Organization's assets; 

5.8.4.2. drafting conclusions on financial activities and use of the Organization's assets for approval 

by the General Meeting of annual budgets, balance sheets, financial and other reports of the governing 

bodies of the Organization; 

5.8.4.3. conducting inspections of financial and economic activities of the Organization; 

5.8.4.4. submission of inspection and audit reports to the General Meeting for making appropriate 

decisions; 

5.8.4.5. initiating the convening of an extraordinary General Meeting; 

5.8.4.6. approval of the annual activity plan of the Control and Revision Commission. 

5.8.5. The Control and Audit Commission is headed by the Chairman, who: 

5.8.5.1. manages the work of the Control and Audit Commission; 

5.8.5.2. convenes the Control and Audit Commission for regular and extraordinary meetings; 

5.8.5.3. signs the documentation prepared as a result of the work of the Control and Audit 

Commission. 

5.8.6. The Control and Revision Commission is competent if a majority of its members participate 

in its work. Decisions are made by a majority vote of the members of the Control and Revision 

Commission present at the meeting. In case of equality of votes, the vote of the Chairman of the 

Control and Revision Commission is decisive. If the Control and Audit Commission consists of one 

person - the Chairman of the Control and Audit Commission, decisions are made individually by the 

Chairman of the Control and Audit Commission. 

5.8.7. Members of the Control and Revision Commission have the right to participate in the meeting 

of the Secretariat of the Organization with the right of advisory vote. 

 

6. PROCEDURE FOR CREATION, ACTIVITY AND TERMINATION OF ACTIVITY OF 

SEPARATE DIVISIONS OF THE ORGANIZATION 

 

6.1. Separate subdivisions of the Organization are formed and carry out their activities on the basis 

of the Statute of the Organization, regulations on the separate subdivision of the Organization 

approved by the Secretariat of the Organization, other regulatory documents and decisions of general 

nature adopted by the Secretariat of the Organization.  
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 The decision to establish a separate subdivision of the Organization is made by the Secretariat of 

the Organization taking into account the territorial development plan of the separate subdivisions of 

the Organization, approved by the General Meeting. 

Separate subdivisions of the Organization are created and operate for the purpose of practical 

implementation of the statutory purpose and directions of activity of the Organization within the 

administrative-territorial unit, on the territory of which a separate subdivision of the Organization is 

created. 

6.2. The governing bodies of the separate subdivisions of the Organization are the Meeting of the 

separate subdivision and the Chairman of the separate subdivision. 

6.3. Meetings of a separate unit (hereinafter - the Meeting) are convened at least once a year. A 

hearing of the Meeting is valid provided that a majority of its members are present. 

Extraordinary Meetings may be convened: at the written request of the majority of members of a 

separate unit; by decision of the Chairman of the separate unit; by decision of the Chairman of the 

Secretariat of the Organization, the Secretariat of the Organization or the General Meeting of the 

Organization. 

6.4. Decisions of the Meeting are taken by a simple majority of votes present and are binding on all 

members of a separate unit of the Organization. 

6.5. Meetings have the right to: 

6.5.1. to make a decision on submitting a proposal to the Secretariat of the Organization on the 

election or recall of the Head of a separate unit; 

6.5.2. determine the activities of a separate unit of the Organization in the implementation of the 

statutory activities of the Organization and taking into account other regulations and decisions of the 

statutory bodies of the Organization; 

6.5.3. to hear the reports of the Head of the separate subdivision on his activity; 

6.5.4. make other decisions concerning the activities of a separate unit of the Organization. 

6.6. The Secretariat of the Organization elects the Chairman of the separate subdivision of the 

Organization for a term of 2 years and has the right to terminate the powers of the Chairman of the 

separate subdivision, in the manner prescribed by the regulations on the separate subdivision of the 

Organization. 

The head of a separate unit may exercise his powers on a voluntary basis. 

6.7. Head of a separate unit: 

6.7.1. acts on behalf of a separate subdivision of the Organization on the basis of the Regulations 

on a separate subdivision of the Organization or a power of attorney issued by the head of the 

Secretariat of the Organization; 

6.7.2. implements measures aimed at attracting new members of the Organization to the separate 

subdivision, is engaged in the development of the separate subdivision of the Organization, carries 

out the practical implementation of the purpose and directions of the Organization's activity. 

6.7.3. ensures the implementation of acts, orders, instructions, recommendations of the statutory 

bodies of the Organization adopted within their competence, accountable in its activities to the 

Secretariat of the Organization and the Meeting of a separate unit of the Organization. 

6.7.4. signs contracts, agreements on behalf of a separate subdivision of the Organization, within its 

powers. 

6.7.5. agrees with the Secretariat of the Organization work plans, if necessary, reports to the 

governing bodies of the Organization on all matters concerning the activities of a separate unit of the 

Organization, agrees annual work plans and reports on their implementation with the head of the 

Secretariat of the Organization. 

6.7.6. manages a separate unit, controls the activities of members of the Organization included in 

the membership list of a separate unit. 

6.7.7. decides on additional assignments delegated to him by the Chairman of the Secretariat of the 

Organization, the Secretariat of the Organization, the Honorary Chairman of the Organization or the 

General Meeting of the Organization. 

6.8. The property (funds) of a separate subdivision is the property of the Organization. 
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6.9. The sources of receipt of property (funds) of a separate unit are property (funds) transferred to 

a separate unit by the Organization and other sources not prohibited by law. 

6.10. The funds of a separate unit are used within its annual budget. The annual budget of a separate 

unit is an integral part of the annual budget of the Organization. Approval of the annual budget is 

carried out by the Chairman of the Secretariat of the Organization by the decision of the Secretariat 

of the Organization. 

6.11. The activity of a separate subdivision may be terminated by its liquidation or temporary 

termination by the decision of the Secretariat of the Organization, the General Meeting of the 

Organization, as well as in court. 

 

7. PROCEDURE FOR APPEALS OF DECISIONS, ACTIONS, INACTIVITY OF 

GOVERNING BODIES OF THE ORGANIZATION AND CONSIDERATION OF 

COMPLAINTS 

 

7.1. Decisions, actions, inaction of the governing bodies of the Organization may be appealed by a 

member (members) of the Organization. 

7.2. The initial complaint against the actions, omissions or decisions of the Chairman of the 

Secretariat of the Organization shall be submitted to the Secretariat of the Organization, which shall 

consider the complaint at the next meeting, with a mandatory summons of the complaining member 

and the Chairman of the Secretariat . In case of rejection of the initial complaint by the Secretariat of 

the Organization, the repeated complaint may be submitted to the General Meeting of the 

Organization, which is obliged to consider the complaint at a regular or extraordinary meeting, with 

mandatory summoning of the complaining member and the Chairman of the Secretariat or whose 

decision is being appealed. 

7.3. The initial complaint against the actions, omissions or decisions of a member of the Secretariat 

of the Organization shall be submitted to the Chairman of the Secretariat of the Organization, who 

shall consider the complaint within 20 working days. which is being challenged. In case of rejection 

of the initial complaint by the Chairman of the Secretariat of the Organization, the repeated complaint 

is submitted to the General Meeting, which is obliged to consider the complaint at regular or 

extraordinary meeting, with mandatory summoning of the complaining member and member of the 

Secretariat of the Organization. which is being challenged. A complaint that needs to be considered 

at an extraordinary General Meeting is not a ground for convening such a General Meeting. 

7.4. Decisions, actions (inaction) that can be appealed include decisions within the management 

activities of the governing bodies of the Organization, as a result of which: 

7.4.1. The rights and / or legitimate interests or freedoms of a member of the Organization (group 

of members of the Organization) have been violated. 

7.4.2. Obstacles have been created for a member of the Organization to exercise his rights and / or 

legitimate interests or freedoms. 

7.4.3. It is illegal to impose obligations on a member of the Organization or to impose disciplinary 

liability on him. 

 

8. INTERNATIONAL COOPERATION 

 

8.1. In accordance with its statutory tasks, the Organization has the right to carry out international 

relations and activities in the manner prescribed by this Statute and current legislation of Ukraine. 

8.2. The international activity of the Organization is carried out through its participation in 

international projects, work of international organizations, as well as other forms that do not 

contradict the legislation of Ukraine, norms and principles of international law. 

8.3. In carrying out its international activities, the Organization enjoys the full rights and obligations 

of a legal entity. 

8.4. Within the framework of international cooperation the Organization: 
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8.4.1. organizes the exchange of delegations, organizes tournaments, competitions, conferences, 

exhibitions, fairs with the participation of foreign partners, sends its representatives to participate in 

relevant events outside Ukraine; 

8.4.2. conducts research together with foreign organizations in accordance with the directions of its 

activity, publishes their results; 

8.4.3. implements other joint programs and projects with the participation of foreign partners and 

international organizations that do not contradict the current legislation of Ukraine. 

  

9.FUNDS AND PROPERTY OF THE ORGANIZATION 

 

9.1. The organization is a non-profit entity. To achieve its statutory goals and objectives, the 

Organization may own funds, securities, property and intangible rights, tangible and intangible assets, 

equipment, transport, other assets and property, the acquisition of which is not prohibited by current 

legislation of Ukraine. 

9.2. The organization independently exercises the rights of possession, use and disposal of its 

property, funds, property and non-property rights through its statutory bodies within their 

competence. 

9.3. The property of the Organization consists of funds or property received free of charge or in the 

form of non-refundable financial assistance or voluntary donations, contributions of members of the 

Organization; passive income; grants or subsidies from the state or local budgets, as well as from 

state trust funds, financial support of programs (projects, activities) of the Organization at the expense 

of state and local budgets, from the implementation of the state order; charitable, humanitarian and 

technical assistance, including in accordance with international agreements of Ukraine; acquired as a 

result of business activities of the Organization, business activities of legal entities (companies, 

enterprises) created by it; income from the main activity of the Organization in accordance with this 

Statute and legislation; property acquired at their own expense or acquired on other grounds not 

prohibited by law. 

9.4. The property of the Organization also consists of funds and / or property received free of charge 

or in the form of non-refundable material (including financial) assistance (including support) from 

Political Parties. 

9.5. It is forbidden to distribute the received incomes (profits) or their part among the founders 

(participants in the sense of the Civil Code of Ukraine), members of such organization, employees 

(except for their work, single social contribution), members of management bodies and other related 

persons. 

9.6. Revenues (profits) and property of the Organization are used exclusively to finance expenses 

for the maintenance of the Organization, the realization of the purpose (goals, objectives) and 

activities defined by this Statute. 

9.7. The organization is liable for its obligations to all property owned by it. The organization is not 

responsible for the obligations of members. Members shall not be liable for the obligations of the 

Organization, unless otherwise provided by law. 

9.8. The organization is obliged to keep accounting, statistical, tax, financial reporting, to be 

registered with the fiscal service and to pay taxes and fees to the budget in the manner and amounts 

prescribed by law. The organization is required to keep for at least five years all necessary accounting 

documents relating to domestic and international transactions. 

9.9. State supervision and control over the observance of the law by the Organization is carried out 

by executive bodies, local self-government bodies in accordance with the procedure established by 

the legislation of Ukraine. 

  

10. PROCEDURE OF MAKING CHANGES TO THE STATUTE 

 

10.1. The procedure of amending the statute is determined by the Statute and current legislation of 

Ukraine. 
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10.2. Amendments to this Statute shall be approved by a decision of the General Meeting if at least 

3/4 of the participants of the General Meeting have voted for it. The authorized body for registration 

shall be notified of the changes made to the statutory documents. 

 

11. TERMINATION OF ACTIVITY OF THE ORGANIZATION 

 

11.1. Termination of the Organization is carried out by the decision of the Organization, adopted by 

the General Meeting, by self-dissolution or reorganization, or by a court decision on the prohibition 

(forced dissolution) of the Organization. 

11.2. Termination of a public association with the status of a legal entity has the consequence of 

termination of the legal entity. 

11.3. The organization has the right at any time to decide to terminate its activities (self-dissolution). 

11.4. The decision on self-dissolution of the Organization is made by the General Meeting, if voted 

for by at least 3/4 of the present participants of the General Meeting. The General Meeting establishes 

a liquidation commission or instructs the Secretariat of the Organization to exercise the powers of the 

liquidation commission to terminate the Organization as a legal entity, and decides on the use of funds 

and property of the Organization after its termination in accordance with the statute. 

11.5. The reorganization of the Organization is carried out by the decision of the General Meeting, 

if voted for by at least 3/4 of the participants of the General Meeting by merger, division, accession 

or transformation. 

11.6. The procedure and legal consequences of termination of the Organization's activity by self-

dissolution, reorganization or prohibition (forced dissolution) of the Organization shall be determined 

in accordance with this Statute and the current legislation of Ukraine. 

11.7. It is envisaged to transfer assets to one or more non-profit organizations of the appropriate 

type or to be credited to the budget revenue in case of termination of the legal entity (as a result of its 

liquidation, merger, division, accession or transformation). 

11.8. Assets of the Organization remaining after satisfaction of creditors' claims, in case of 

termination of the Organization (as a result of its liquidation, merger, division, accession or 

transformation), are transferred to one or more non-profit organizations of the relevant type, other 

legal entities providing non-state pension provision in accordance with law (for non-state pension 

funds) or credited to budget revenues. 

 

Founder of  “Ze!Molodizhka” 

 

 

       _________       Volodymyr MISIAILO  

 

      _________       Vladyslav MELNYK 

 

 


