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Загальні положення 

 

1. Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (надалі 

― Товариство) є добровільним всеукраїнським громадським об`єднанням, яке здійснює 

діяльність щодо сприяння розвитку ґрунтознавства та агрохімії як важливих галузей сучасного 

природознавства, створенню сприятливих умов для повного розкриття творчого й 

інтелектуального потенціалу членів Товариства, підтримці та стимулюванню особистих і 

колективних ініціатив в інтересах науково-технічного розвитку в галузі ґрунтознавства та 

агрохімії. 

2. Товариство утворене відповідно до Закону України «Про громадські об`єднання», діє 

на засадах законності, гуманності, спільності інтересів, рівності прав усіх членів, гласності, 

добровільності та самоврядування. 

3. Товариство є недержавною неприбутковою організацією, не має на меті одержання та 

перерозподіл прибутку. 

4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України 

«Про громадські об`єднання» та іншими нормативно-правовими актами України, а також цим 

Статутом. 

5. Товариство є юридичною особою приватного права. У своїй діяльності користується 

всім обсягом прав та обов'язків юридичної особи. 

 

Найменування, та місцезнаходження Товариства 

 

6. Найменування Товариства: 

 Повне найменування державною мовою: Громадська організація «Українське 

товариство ґрунтознавців та агрохіміків». Скорочена назва: ГО «УТҐА». 

Повна назва англійською мовою: Public organization «Ukrainian Society of Soil Scientists 

and Agrochemists». Скорочена назва: PO «USSSA». 

7. Товариство має статус всеукраїнської громадської організації та здійснює свою 

діяльність на території України. 

8. Місцезнаходження Товариства: Україна, 61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4 

 

Мета, завдання та основні напрямки діяльності Товариства 

 

9. Метою діяльності Товариства є задоволення та захист законних соціальних, 

економічних, національно-культурних, творчих, наукових прав та інших інтересів членів 

Товариства та сприяння розвитку ґрунтознавства та агрохімії як важливих галузей сучасного 

природознавства, створення сприятливих умов для повного творчого, інтелектуального 

потенціалу членів Товариства, підтримка та стимулювання особистих і колективних ініціатив 

в інтересах науково-технічного прогресу в галузі ґрунтознавства та агрохімії. 

10. Для реалізації визначеної мети Товариство виконує такі завдання (напрями 

діяльності): 

всебічне сприяння розвиткові ґрунтознавства та агрохімії як важливих галузей сучасного 

природознавства; 

привернення уваги спеціалістів і громадськості до розв’язання теоретичних проблем, що 

розкривають глобальне значення ґрунтів для підтримання нормального функціонування 

біосфери та її окремих складових; 

сприяння всебічному вивченню ґрунтових і земельних ресурсів України з метою їх 

найбільш раціонального використання, підвищення продуктивності, прогнозу змін та охорони; 
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сприяння популяризації та пропаганді ґрунтознавства, агрохімії  та суміжних з ними 

наук серед широких верств населення; 

сприяння членам Товариства в справі практичної реалізації їхніх наукових робіт, 

винаходів і раціоналізаторських пропозицій, у підвищенні професійної кваліфікації; 

сприяння надання наукової та методичної допомоги в організації навчання у вищій і 

середній школах, у спеціальних навчальних закладах, що відповідають профілю Товариства; 

сприяння в координації науково-дослідних робіт у галузі ґрунтознавства, агрохімії та 

суміжних з ним наук; 

встановлення зв`язків зі спорідненими вітчизняними та міжнародними громадськими 

неурядовими та іншими громадськими організаціями; 

участь у виконанні вітчизняних і міжнародних програм у галузі  фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, науковому забезпеченні комплексних досліджень 

раціонального використання земельних ресурсів, охорони та відтворення родючості ґрунтів, 

технологій застосування добрив і меліорантів; 

здійснення науково-технічної діяльності, в тому числі укладання та виконання договорів 

та інших правочинів на здійснення науково-дослідних робіт та/або вироблення науково-

технічної продукції в галузі ґрунтознавства та агрохімії, при цьому виступати як замовником 

так і виконавцем цих робіт; 

організація представницьких  заходів (семінарів, конференцій тощо) для популяризації 

науково-технічної діяльності та просування наукової (науково-технічної) продукції в галузі 

ґрунтознавства та агрохімії з обов’язковою участю як членів Товариства так і установ, 

підприємств, організацій відповідного спрямування; 

популяризація та поширення правових знань у різних галузях права, охорони та 

використання ґрунтів серед різних цільових груп і членів Товариства; 

надання допомоги у захисті різноманітних прав членів Товариства. 

11. З’їздом ґрунтознавців та агрохіміків (надалі – З’їзд) приймаються програми 

Товариства, які є комплексом заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають 

статутним цілям Товариства. 

 

Основні права Товариства 

 

12. Товариство у відповідності до вимог чинного законодавства має право: 

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права; 

представляти та захищати законні інтереси свої та своїх членів у державних і 

громадських органах; 

на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих 

бюджетів відповідно до закону; 

отримувати цільові міжнародні (іноземні) гранти на виконання відповідних цілей 

завдань; 

здійснювати співробітництво з різними міжнародними організаціями; 

бути членом міжнародних організацій; 

брати участь у міжнародних проектах і програмах; 

брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, 

демонстрації тощо);  

ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати 

допомогу в їх створенні; 

бути засновником підприємств та організацій, діяльність яких сприятиме розвитку 

Товариства та реалізації його статутних завдань; 
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здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через 

створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), 

якщо така діяльність відповідає меті (статутним цілям) Товариства та сприяє її досягненню; 

одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; 

відкривати рахунки в національній та іноземній валюті в банківських установах в 

установленому законодавством порядку; 

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

дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються центральними та місцевими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій 

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

їхньої діяльності; 

безпосередньо вносити пропозиції до органів влади й управління; 

розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та мету; 

засновувати засоби масової інформації; 

здійснювати інноваційну діяльність, що спрямована на використання та комерціалізацію 

результатів наукових досліджень і розробок, що сприяє випуску на ринок нових 

конкурентоздатних товарів і послуг, які є об'єктами інноваційної діяльності (нові знання та 

інтелектуальні продукти) на підставі ст. 1, ст. 4 Закону «Про інноваційну діяльність»; 

укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які 

прямо та у виключній формі заборонені законами України; бути розробником, автором, 

ініціатором і безпосереднім учасником-виконавцем місцевих інноваційних програм у межах 

коштів бюджету розвитку, визначених місцевою радою коштів місцевого бюджету для 

фінансової підтримки місцевих інноваційних програм, на підставі ст. 7 Закону України «Про 

інноваційну діяльність»; 

отримувати гуманітарну допомогу, благодійні пожертви; 

виступати роботодавцем для фізичних осіб, оформлюючи трудові договори як за 

основним місцем роботи, так і роботи за сумісництвом. (При укладанні трудового договору 

обмеження роботи за сумісництвом згідно діючого законодавства та Статуту відсутні); 

для виконання статутних завдань, залучаючи до професійної діяльності необхідних 

фахівців, укладати трудові договори та договори цивільно-правового характеру із будь-якими 

фізичними й юридичними особами, які мають необхідний професійний рівень знань і 

визнають мету діяльності Товариства. 

12.1. Товариство на підставі ст. 86 Цивільного Кодексу України може поряд зі своєю 

основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо ця діяльність відповідає 

статутним завданням й меті та сприяє її досягненню. 

12.2. Товариство може бути отримувачем (набувачем) гуманітарної допомоги на підставі 

Закону України «Про гуманітарну допомогу» від іноземних чи вітчизняних донорів - 

юридичних і фізичних осіб в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну 

допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами, на виконання 

статутних завдань. 

12.3. Товариство (та/або створене ним підприємство, організація) може отримувати 

іноземні інвестиції (всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються 

іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні, в результаті чого досягається 

соціальний ефект) на підставі ст. 1 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність», для  

виконання статутних завдань. 

12.4. Товариство та створена ним юридична особа (товариство, підприємство) може бути 

виконавцем державного замовлення відповідно до закону. 
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12.5. Товариство має право підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями 

громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з 

питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України; 

12.6. Товариство має право здійснювати інші права, не заборонені законом. 

 

Відокремлені підрозділи громадської організації 

12.7. Товариство може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням 

Центральної ради Товариства згідно зі Статутом, у порядку, визначеному Законом 

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

громадських формувань». 

12.8. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами та 

утворюються та здійснюють свою діяльність на основі цього Статуту. 

12.9. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання діють на підставі власних 

Положень. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання має містити 

інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби 

контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік 

повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про 

відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та цьому 

Статуту громадського об’єднання. 

12.10. Положення про відокремлені підрозділи затверджуються Генеральним секретарем 

Товариства. 

 

Порядок набуття та припинення членства у громадській організації,  

права та обов'язки його членів 

 

13. Членами Товариства можуть бути можуть бути фізичні особи (громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства), які перебувають в Україні на законних підставах, та які 

досягли 18 років. 

14. Прийом до Товариства та виключення з нього членів Товариства здійснює 

Центральна рада Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та 

агрохіміків» (надалі – Центральна рада) на підставі письмової заяви фізичної (або 

уповноваженої особи). 

15. Центральна рада приймає рішення про прийняття особи у члени Товариства та 

вносить відповідний запис у Реєстр членів Товариства не пізніше ніж через два місяці після 

одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також 

дає згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до статутних завдань і чинного 

законодавства. 

16. Центральна рада має право відмовити у прийнятті особи у члени Товариства у разі 

відмови визнавати Статут, якщо раніше був членом Товариства і був виключений. 

17. Центральна рада має право делегувати право прийняття в члени Товариства 

відокремленим підрозділам Товариства або іншим статутним органам. 

18. Центральна рада має право приймати рішення про прийняття інших окремих осіб, 

які сприяли виконанню статутних завдань Товариства впродовж не менш ніж 12 місяців, у 

почесні члени Товариства - на підставі рекомендації принаймні двох членів Товариства. 

Почесні члени мають право брати участь у з’їзді з правом дорадчого голосу. 

19. Центральна рада має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського 

заохочення для членів Товариства та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань 

діяльності Товариства. 
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20. Члени Товариства мають право: 

обирати й бути обраними до керівних органів Товариства; 

одержувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства; 

мати доступ до фінансових та інших звітів Товариства; 

отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Товариства, за винятком 

захисту конфіденційної інформації та персональних даних; 

подавати пропозиції з питань діяльності Товариства на розгляд з’їзду Товариства та 

Центральної ради Товариства; 

отримувати методичні матеріали й консультації; 

брати участь у всіх заходах, що проводяться Товариством у формах, передбачених цим 

Статутом; 

брати участь у засіданнях Центральної ради Товариства з правом дорадчого голосу; 

у будь-який час поставити питання про припинення своєї участі у Товаристві поданням 

на розгляд до Центральної ради Товариства або керівному органу відокремленого підрозділу 

Товариства або іншим статутним органам відповідної письмової заяви. 

21. Члени Товариства зобов’язані: 

сприяти розвиткові Товариства, брати активну участь у його діяльності; 

дотримуватись вимог цього Статуту, рішень З’їзду Товариства та рішень Центральної 

ради Товариства, сприяти роботі керівних органів Товариства; 

сприяти розширенню зв’язків Товариства та розповсюдженню інформації про діяльність 

Товариства; 

надавати Товариству інформацію, необхідну для його діяльності; 

сплачувати вступні та членські внески. 

22. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у 

Товаристві шляхом подання заяви до відповідних статутних органів Товариства. Членство в 

Товаристві припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того 

самого дня припиняється перебування члена громадського об’єднання на будь-яких виборних 

посадах у Товаристві. 

23.  Дія пункту 22 цього Статуту не поширюється на членів Товариства, обраних на 

посади керівника Товариства чи заступника такого керівника. Членство в Товаристві 

зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи 

його заступника. 

24. Членство в Товаристві також припиняється у разі смерті фізичної особи або 

припинення діяльності шляхом саморозпуску чи реорганізації Товариства як юридичної особи 

без визначення правонаступника. 

25. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких 

зобов’язань членів Товариства відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів. 

26. Припинення членства є наслідком припинення перебування особи на посаді. 

27. Центральна рада або уповноважений нею орган приймає рішення про виключення 

особи з членів Товариства в випадку:  

1) неодноразового порушення вимог Статуту; 

2) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Товариства;  

3) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значних  майнових (у розмірі, що 

перевищує встановлений в Україні рівень мінімальної заробітної плати на момент заподіяння 

таких збитків) або немайнових збитків Товариству;  

4) неучасті в діяльності Товариства впродовж 12 попередніх місяців поспіль; 

5) порушення стосовно члена-юридичної особи справи про банкрутство; 

6) набрання законної сили вироку суду про притягнення члена Товариства до 

кримінальної відповідальності; 
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7) визнання члена Товариства безвісти відсутнім; 

8) смерті фізичної особи-члена Товариства. 

9) не сплата членських внесків у встановлених розмірах та порядку.  

28. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та 

припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговим З’їздом. 

Якщо черговий З’їзд уповноважить інший постійний або тимчасовий орган, скарги 

розглядаються впродовж двох місяців після того, як уповноважена особа або орган дізналися 

або мали дізнатися про вказані рішення, дії або бездіяльність. 

  

Порядок затвердження та діяльності керівних органів Товариства 

 

29. Основою діяльності Товариства є рівноправність його членів. Діяльність Товариства 

здійснюється на основі демократичних принципів: 

виборності всіх органів, їх регулярної звітності; 

різнобічності свободи висловлювання думки та свободи вільних дискусій, права 

меншості на захист своїх поглядів. 

30. Для прийняття колегіальних рішень та/або рішень колегіальних органів 

застосовується відкрите голосування, а на вимогу тих, хто голосує, – закрите голосування. 

31. Вищим керівним органом Товариства є З’їзд  ґрунтознавців та агрохіміків (З’їзд). 

32. Чергові З’їзди Товариства скликаються Центральною радою Товариства не рідше як 

один раз на чотири роки. Позачергові З’їзди скликаються за рішенням Центральної ради. 

33. Центральна рада повідомляє членів Товариства про час і місце чергових З’їздів не 

пізніше ніж за 10 робочих днів до його проведення. 

34. Дата скликання З’їзду, місце проведення, програма роботи, норми представництва, 

порядок обрання делегатів встановлюються Центральною радою. 

35. До виключної компетенції З’їзду належить прийняття рішень про: 

затвердження змін до Статуту (в тому числі затвердження Статуту в новій редакції);  

затвердження регламенту проведення З’їзду; 

затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Товариства; 

затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів 

Товариства; 

обрання Президента Товариства (надалі – Президент), членів Центральної ради 

Товариства (надалі –  Центральна рада), Ревізійної комісії Товариства (надалі – Ревізійна 

комісія); 

участь Товариства в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб; 

створення та ліквідація відокремлених підрозділів Товариства; 

розпорядження майном Товариства, делегування окремих повноважень іншим органам 

або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень З’їзду); 

проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Товариства; 

прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію; 

35.1.  З’їзд вирішує питання, що не входять до компетенції інших керівних органів 

Товариства, а також вирішує інші питання, що мають важливе значення для діяльності 

Товариства. 

35.2. Рішення про внесення змін до статуту Товариства, відчуження майна Товариства на 

суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію 

Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів учасників З'їзду , якщо інше не 

встановлено законом. 

36. Вибори делегатів на З’їзд  проводяться відкритим голосуванням на зборах 

відокремлених підрозділів. 
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37. З`їзд вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше половини 

всіх обраних делегатів. 

38. Члени Центральної ради Товариства беруть участь у З’їзді на правах делегатів. 

39. Питання, що розглядаються З’їздом Товариства, за виключенням питань, зазначених 

в п. 35.2 цього Статуту, вирішуються простою більшістю від числа присутніх учасників. 

40. В період між З’їздами вищим керівним органом Товариства є Центральна рада, яка 

збирається за необхідності, але не рідше як один раз на рік. 

41. Право ініціативи щодо скликання Центральної ради мають:  

Президент Товариства; 

Генеральний секретар Товариства (надалі – Генеральний секретар); 

ініціативна група членів Центральної ради, у кількості не меншій трьох осіб, що 

звернулась з відповідним клопотанням до Президії Центральної ради (надалі – Президія). 

42. Рішення про скликання  Центральної ради погоджує Генеральний секретар. Про час 

та місце чергового засідання Центральної ради має бути повідомлено членів Центральної 

ради. 

43. Кількісний та персональний склад Центральної ради визначається З’їздом. 

Генеральний секретар є головою центральної ради. 

44. Засідання Центральної ради вважаються правомочними за присутності не менше 

половини членів ради. 

45. Центральна рада: 

керує діяльністю відокремлених підрозділів; 

за дорученням Генерального секретаря скликає З’їзди Товариства та перевіряє виконання 

рішень з`їзду; 

визначає чергові завдання діяльності Товариства; 

заслуховує звіти про діяльність Президії та відокремлених підрозділів; 

розпоряджається коштами та майном Товариства; 

погоджує зміни до Статуту (в тому числі погодження Статуту в новій редакції); 

затверджує зразки атрибутики; 

встановлює норму відрахувань фінансових коштів відокремлених підрозділів у 

централізований фінансовий фонд Товариства; 

організує та ліквідує відокремлені підрозділи; 

затверджує склад керівних органів, обраних у відокремлених підрозділах; 

від імені Товариства висуває роботи членів Товариства на здобуття Державних премій і 

премій Національної академії наук України, а також золотих медалей і премій Національної 

академії аграрних наук України, нагород імені видатних людей; 

затверджує зведені річні плани, звіти, кошториси доходів і витрат, річні звіти 

Товариства; 

розглядає питання, що належать до компетенції Центральної ради з подальшим 

затвердженням на З’їзді. 

46. Для ведення поточної роботи Центральна рада обирає Президію у складі 

Генерального секретаря, заступника Генерального секретаря, головного вченого секретаря та 

членів Президії. 

47. Кількісний склад Президії визначається Центральною радою. 

48. Президент призначається Центральною радою з відокремленого підрозділу, що 

поводитиме наступний З’їзд. 

49. Президент має такі повноваження:  

організовує проведення чергового та позачергового З’їздів; 
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представляє без довіреності Товариство перед фізичними та юридичними особами, 

незалежно від організаційної форми та галузевої належності (як перед резидентами, так і 

нерезидентами); 

погоджує положення про керівні органи Товариства та його відокремлених підрозділів; 

виконує інші дії від імені та в інтересах Товариства, які не суперечать даному Статуту. 

50. З’їзд  має право достроково припинити повноваження Президента на підставі: 

письмової заяви Президента; 

вступу Президента на державну або іншу публічну службу; 

рішень, дій або бездіяльності Президента,  які завдали значних майнових або 

немайнових збитків Товариству. 

51. Президія Центральної ради Товариства: 

керує науковою, організаційною і науково-пропагандистською діяльністю Товариства, 

втілює у життя рішення З`їздів і Центральної ради; 

розробляє та затверджує інструкції та інші внутрішні нормативні документи з питань 

діяльності Товариства; 

складає та розглядає плани робіт, звіти про діяльність Товариства загалом, затверджує 

плани робіт, звіти відокремлених підрозділів; 

укладає договори, бере на себе зобов`язання, що стосуються діяльності Товариства, в 

установленому порядку організовує видання літератури, проводить іншу діяльність відповідно 

до Статуту Товариства; 

представляє на затвердження Центральної ради відокремлені підрозділи Товариства; 

затверджує керівні органи відокремлених підрозділів, що були ними обрані; 

видає доручення членам Центральної ради; 

проводить поточну перевірку виконання членами, відокремленими підрозділами та 

керівними органами Товариства рішень З’їздів та Центральної ради; 

затверджує структуру Товариства; 

затверджує річні звіти відокремлених підрозділів Товариства; 

затверджує керівництво комісій, підкомісій, секцій, робочих груп, призначає редакторів 

видань Центральної ради, затверджує положення про них. 

52. Генеральний секретар: 

на рівні із Президентом представляє Товариство у взаємовідносинах з органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з фізичними та юридичними 

особами незалежно від організаційної форми та галузевої приналежності (як перед 

резидентами, так і нерезидентами), при цьому пріоритет у прийнятті рішень щодо взаємодії 

Товариства із третіми особами належить Генеральному секретареві; 

тимчасово виконує обов’язки Президента, у разі його смерті, звільнення з посади, або 

тимчасової неможливості виконання покладених обов’язків; 

ініціює проведення з’їздів Товариства;  

веде поточну роботу Товариства; 

має право підпису фінансових документів як перша особа; 

дає вказівки, визначає обов`язки для всіх членів Товариства; 

укладає договори та забезпечує їхнє виконання; 

видає в межах своєї компетенції розпорядження, накази; 

розглядає інші питання, які належать до його компетенції; 

відкриває та закриває рахунки в установах банків; 

погоджує положення про керівні органи Товариства та його відокремлених підрозділів; 

звітує про свою роботу та роботу Товариства перед делегатами чергового (та 

позачергового) З’їзду. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як половини 

чисельності членів Товариства. 
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53. Генеральний секретар обирається на З’їзді терміном на 8 років, після чого З’їзд може 

прийняти рішення про призначення особи, що обіймає цю посаду, на безстроковий термін. 

54. Генеральний секретар обирається із числа членів Товариства. 

55. Основу Товариства складають відокремлені підрозділи (по регіонах України), що 

створюються за місцем роботи, навчання чи проживання їхніх членів. Вищим керівним 

органом відокремлених підрозділів є Загальні збори членів відокремленого підрозділу  

Товариства (надалі – Загальні збори відокремленого підрозділу), які проводяться за 

необхідності, але не рідше одного разу на рік. Загальні збори відокремленого підрозділу 

вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третіх членів відокремленого 

підрозділу. Питання, що розглядаються Загальними зборами відокремленого підрозділу  

вирішуються звичайною простою більшістю голосів. 

56. Загальні збори відокремленого підрозділу вибирають терміном на 2 роки Раду 

відокремленого підрозділу Товариства (надалі – Місцева рада Товариства) і Ревізійну комісію 

відокремленого підрозділу Товариства (надалі – Місцева ревізійна комісія). Відокремлені 

підрозділи здійснюють свою роботу на підставі Статуту Товариства. 

57. Відокремлені підрозділи можна створювати за наявності не менше 10 осіб, що 

мешкають на цій території. 

58. Відокремлені підрозділи Товариства проводять роботу на підставі своїх положень, 

які затверджуються Центральною радою та реєструються у встановленому порядку. 

Положення відокремленого підрозділу не може суперечити Статуту Товариства. 

59. На Загальних зборах відокремленого підрозділу: 

обирають відкритим голосуванням (а на вимогу двох і більше членів відокремленого 

підрозділу – закритим голосуванням) в відокремлених підрозділах з кількістю членів меншою 

10 - голову, секретаря, скарбника; в відокремлених підрозділах з кількістю членів понад 10 

осіб - Місцеву раду Товариства і Місцеву ревізійну комісію; 

обирають відкритим голосуванням (а на вимогу двох і більше членів відокремленого 

підрозділу – закритим голосуванням) делегатів на З`їзд Товариства; 

розглядають і вирішують питання діяльності відокремленого підрозділу, які спрямовані 

на вирішення статутної мети і завдань. 

60. Порядок обрання делегатів на З’їзд встановлюються Радою відокремленого 

підрозділу. Відокремлені підрозділи Товариства зобов`язані: 

дотримуватися вимог свого Положення та цього Статуту; 

вести облік своїх членів, збирати вступні та членські внески; 

представляти щорічно в Президію Центральної ради інформаційні звіти у термін, 

встановлений Президією. 

61. Рада відокремленого підрозділу збирається за необхідності, але не рідше ніж один 

раз на шість місяців. Засідання ради вважається правомочним за наявності не менше половини 

членів ради. 

62. Фізичні особи, що бажають співпрацювати з Товариством, але постійно перебувають 

поза межами України та не є громадянами України, можуть входити у Товариство як 

асоційовані члени. 

63. Прийом асоційованих членів здійснюється Центральною радою на підставі 

відповідних звернень на договірних засадах. Обов’язковою умовою набуття членства у 

Товаристві в статусі асоційованого члена є наявність відповідної правоздатності та 

дієздатності, яка передбачена законодавством України та країн, громадянами яких є особи, які 

мають намір стати асоційованими членами Товариства. 

64. За своїми правами та обов`язками по відношенню щодо Товариства асоційовані 

члени прирівнюються до звичайних відокремлених підрозділів (з урахуванням того, що 
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асоційовані члени є фізичними особами) Товариства. Керівництво Товариства надає таким 

членам посильне сприяння в організації їхньої діяльності. 

65. Керівник відокремленого підрозділу та асоційовані члени організовують діяльність 

членів Товариства з виконання цього Статуту, ведуть облік членів, що приймаються до 

Товариства відокремленими підрозділами, виконують інші повноваження, надані керівними 

органами Товариства. 

66. Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Товариства на 

підставі довіреностей, виданих Генеральним секретарем та/або Президентом. 

67. Ревізійна комісія Товариства обирає зі свого складу голову, секретаря комісії. 

Засідання ревізійної комісії скликаються головою комісії за необхідності. 

68. Ревізійна комісія не рідше одного разу на рік провадить документальні ревізії і 

перевірки з питань: 

дотримання положень Статуту, виконання рішень З`їздів, Центральної ради, Президії 

Товариства; 

роботи секретаріату відокремлених підрозділів; 

сплати членами Товариства членських внесків і переведення відокремленими 

підрозділами відрахувань від внесків та інших надходжень грошових коштів до керівного 

органу Товариства. 

69. В період між з`їздами Ревізійна комісія інформує про всі виявлені недоліки, 

порушення і зловживання Центральну раду, вносить пропозиції щодо їх усунення. 

70. Напередодні з`їзду Товариства Ревізійна комісія робить перевірку всієї його 

діяльності. 

71. Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Центральної ради. 

72. Члени Ревізійної комісії беруть участь у засіданнях керівних органів з правом 

дорадчого голосу. 

73. Керівні органи Товариства та його відокремлених підрозділів мають забезпечити для 

членів Товариства вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті 

рішення та про виконані статутні завдання. 

 

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадської організації 

та розгляду скарг 

 

74. Члени Товариства мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого 

члена Товариства, Президента, Центральної Ради або З’їзду поданням письмової скарги, а 

саме: 

на дії, бездіяльність або рішення члена Товариства – первинна скарга подається до 

Президента, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або 

рішення якої оскаржується, та впродовж 30 календарних днів (згідно Закону «Про звернення 

громадян») розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її 

розгляду скаржника. У разі відхилення скарги – повторну скаргу можна подати до 

Центральної Ради, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із 

обов'язковою присутністю скаржника, а також члена Товариства, бездіяльність або рішення 

якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Центральної ради – повторну скаргу можна 

подати до З’їзду, який зобов'язаний розглянути її на черговому або позачерговому засіданні, із 

обов'язковою присутністю члена Товариства - скаржника, а також члена Товариства дії, 

бездіяльність або рішення якого оскаржуються; 

на дії, бездіяльність або рішення Президента – первинна скарга подається до 

Центральної ради, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із 

обов'язковою присутністю скаржника члена Товариства, а також Президента, бездіяльність 
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або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Центральної ради – повторну 

скаргу можна подати до З’їзду, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або 

позачерговому засіданні, із обов'язковою присутністю скаржника, а також Президента, 

бездіяльність або рішення якого оскаржуються; 

на дії, бездіяльність або рішення члена Президії – первинна скарга подається до 

Президента, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 30 календарних днів, із 

обов'язковою присутністю скаржника, а також члена Президії дії, бездіяльність або рішення 

якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Президентом – повторну скаргу можна подати 

до З’їзду, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із 

обов'язковою присутністю скаржника, а також члена Президії дії, бездіяльність або рішення 

якого оскаржуються. 

Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому З’їзді, є підставою для скликання З’їзду 

протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги; 

на дії, бездіяльність або рішення З’їзду – до суду, відповідно до чинного законодавства 

на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень. 

 

 

Власність Товариства (громадської організації) 

75.1. Товариство (громадська  організація зі статусом юридичної особи) для виконання 

своєї статутної мети  має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим 

майном, яке відповідно до закону передане Товариству його членами (учасниками) або 

державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, 

установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого 

об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, 

підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у 

користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом. 

75.2. Право власності Товариства (громадська  організація зі статусом юридичної особи) 

еалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та цим Статутом. 

Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління громадської 

організації можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, 

юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи. 

75.3. Доходи (прибутки) Товариства використовуються виключно для фінансування 

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

визначених цим Статутом. 

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

засновників та/або членів Товариства, членів органів управління Товариства (в тому числі 

відокремлених підрозділів) та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не 

вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених 

пунктом 76.3. цього Статуту. 

 

Джерела фінансування та порядок використання майна  

і коштів Товариства 

 

76. Товариство може мати право власності, інші майнові права на рухоме і нерухоме 

майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та 

інше майно, що не заборонено законом і сприяє статутній діяльності Товариства. 

77. Товариство має право здійснювати щодо майна і майнових прав, яке перебуває у 

його власності, або на основі майнових  прав або на інших речових правах, правочини, що не 
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суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Товариства використовуються для 

реалізації статутних завдань. 

78. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Товариства. Члени 

Товариства не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не 

передбачено законодавством. 

79. Товариство не має права надавати позики або кредити членам керівних органів 

Товариства. Випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Товариства вирішує 

З’їзд. 

80. Джерелами формування коштів і майна Товариства можуть бути: 

кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні 

пожертви членів Товариства, інших осіб;  

вступні та членські внески членів Товариства; 

пасивні доходи; 

дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових 

фондів; 

благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога; 

кошти, отримані в процесі здійснення підприємницької діяльності, а також інші 

матеріальні й фінансові надходження, не заборонені законодавством. 

81. Товариство, а також створені ним підприємства, організації та установи, ведуть 

оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу 

звітність у порядку та обсягах, встановлених законодавством. 

82. Товариство не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про 

джерела залучення надходження коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про 

напрямки їхнього використання відповідно до законодавства України. 

83. Кошти Товариства використовуються у відповідності з чинним законодавством на 

проведення організаційних заходів, передбачених Статутом. 

84. Товариство може мати у власності майно, яке необхідне для діяльності Товариства, 

реалізації його мети та завдань, а також інтелектуальну власність. 

85. Товариство веде статистичну звітність у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

86. Окремі функції щодо використання, розпорядження майном покладаються 

Центральною радою на створювані ним органи або посадових осіб. 

 

Внесення змін до Статуту 

 

87. Пропозиції про внесення змін до Статуту вносяться членами або Центральною 

радою Товариства. 

88. Внесення змін до Статуту (в тому числі затвердження Статуту в новій редакції) 

здійснюється на підставі рішення З’їзду, яке приймається у порядку, визначеному Статутом. 

89. Про зміни до Статуту Товариство повідомляє відповідний орган державної влади. 

 

Припинення діяльності шляхом саморозпуску чи реорганізації Товариства 

 

90. Припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється: 

1) за рішенням, прийнятим З'їздом Товариства, у визначеному статутом порядку, шляхом 

саморозпуску або реорганізації; 

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Товариства. 

91. Припинення діяльності Товариства відбувається в порядку, визначеному діючим 

законодавством України. 
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92. Товариство має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї 

діяльності (саморозпуск). 

93. Рішення про саморозпуск Товариства приймається у порядку, встановленому цим 

Статутом. 

94. У випадку прийняття рішення про саморозпуск Товариства, З'їзд Товариства 

створює ліквідаційну комісію або доручає Центральній раді здійснювати повноваження 

ліквідаційної комісії для проведення припинення Товариства як юридичної особи, а також 

приймає рішення щодо використання коштів та майна Товариства після його ліквідації 

відповідно до статуту. 

95. У разі ліквідації Товариства його активи не можуть бути перерозподілені між його 

членами, а мають бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, або у 

випадках, передбачених законом, у дохід держави. 

          96. У разі саморозпуску Товариства його майно та кошти після задоволення вимог 

кредиторів передаються за рішенням такого об'єднання на статутні або благодійні цілі іншому 

(кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - 

зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету. 

 

 

 

 

 

Генеральний секретар Громадської організації  

«Українське товариство  ґрунтознавців та агрохіміків»    С.А. Балюк 


