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1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Асоціація «Українські електроніка, комп’ютери, касові апарати», надалі – 

Асоціація, заснована у встановленому порядку  відповідно вимог  

Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного 

кодексу України, Закону України «Про захист економічної конкуренції»  

та інших чинних законодавчих актів. України, регулюючих порядок 

створення та діяльності підприємств. 

1.1.1. Асоціація є добровільною, недержавною, некомерційною, 

саморегульованою господарською асоціацією. 

 

1.2. Цей Статут розроблено з дотриманням «Типових вимог до створення 

господарської асоціації для загального звільнення від попереднього 

одержання дозволу органів Антимонопольного комітету на її створення», 

затверджених Розпорядженням Антимонопольного комітету №511-р від 

30.11.2006р.(в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету 

№788-р від 21.12.2011р.). 

 

1.3. Асоціація створена 5 січня 1998 року у відповідності з Засновницькою 

угодою уповноважених представників підприємств Засновників, які 

займаються виробництвом, впровадженням, сервісним обслуговуванням 

та ремонтом реєстраторів розрахункових операцій (РРО), комп’ютерних 

систем контролю та управління товарно-грошовим обігом в торгівлі та 

сфері послуг, електронних та електротехнічних  виробів.  

 

1.4. Діяльність Асоціації має  на меті сприяння учасникам в здійсненні їх 

підприємницької діяльності, захист їх інтересів, розширення сфери 

застосування обладнання і програмного забезпечення, які виробляються і 

впроваджуються учасниками, розповсюдження передового досвіду, 

інновацій, залучення інвестицій.  

Асоціація є господарським, відкритим, добровільним, договірним, 

неприбутковим об’єднанням юридичних та фізичних осіб  для вироблення 

загальних позицій,  захисту інтересів  і  сприянню економічному, 

технічному та соціальному розвитку її Учасників. 

 

1.5. Асоціація узагальнює та представляє інтереси її Учасників у 

взаємовідносинах з центральними органами законодавчої і виконавчої 

влади, взаємодіє з відповідними державними органами управління , 

регулювання та контролю, не здійснюючи при цьому координацію або 

втручання в господарську діяльність її Учасників. 

 

1.6. Участь в Асоціації не накладає на її Учасників ніяких обмежень щодо їх 

власної господарської та будь-якої іншої діяльності.  

Асоціація не має на меті отримання прибутку. 

Регулювання питань праці та трудових стосунків в структурі Асоціації 
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відбувається згідно до діючого законодавства України. 

 

1.7. Асоціація створена і діє на добровільних засадах, з дотриманням 

принципів рівноправності Учасників, єдності їх інтересів, законності, 

самоврядування, виборності, підзвітності та прозорості органів 

управління і створена на невизначений строк. 

 

1.8. Створення Асоціації жодним чином не призводить до появи монопольного 

утворення, монополізації ринків, обмеження конкуренції, тощо.  

Асоціація, її  Учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що 

можуть обмежити конкуренцію між учасниками ринку та  Учасниками  

асоціації. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального 

впливу на господарську діяльність Учасників  Асоціації або погодження 

їх конкурентної поведінки. 

 

1.9. Асоціація та її Учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, які 

стосуються: 

- цін, за якими продаються товари та надаються послуги; 

- кількості товару, що виробляється; 

- стандартних формул, за якими ціна обраховується; 

- підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але 

не однакові товари; 

- відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок; 

- кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців; 

- не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників; 

- купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого  за низькими 

цінами(з метою підтримки більш високої ціни на товар); 

- призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами 

продажу товару; 

- розподілу покупців; 

- розподілу територій, придбання чи реалізації товару. 

 

1.10. Повна назва Асоціації українською мовою: 

Асоціація “Українські електроніка, комп’ютери, касові апарати” 

Скорочена назва Асоціації:   “УкрЕККА” 

 

1.11. Повна назва Асоціації англійською  мовою:  

Association "Ukrainian electronics, computers, cash registers" 

Скорочена назва Асоціації англійською мовою: «UkrECCR». 

 

1.12. Місцезнаходження Асоціації: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, 21 кв.21. 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС 

2.1. Асоціація є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий 

та інші рахунки в установах банків України, письмовий бланк, печатку з 
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власним найменуванням, оформлену відповідно до чинного законодавства 

України, інші печатки та штампи зі своєю символікою.  

Асоціація має право бути власником своєї назви, логотипу та інших видів 

символіки. 

 

2.2. Асоціація не здійснює підприємницької діяльності. Засновники та 

Учасники Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від її 

діяльності. 

 

2.3. Асоціація володіє майновими та немайновими правами, може виступати в 

стосунках з іншими особами від свого імені, виступати позивачем і 

відповідачем у судах, арбітражних судах, інших юридичних органах. При 

цьому Асоціація має право представляти у зазначених органах інтереси і 

виступати від імені своїх Учасників в межах наданих повноважень. 

 

2.4. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників, Учасники 

Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації. 

 

2.5. Асоціація є власником майна, переданого їй у встановленому порядку 

Учасниками, а також одержаного на законних підставах від інших осіб. 

Асоціація має право розпоряджатися своїм майном, укладати угоди не 

заборонені чинним законодавством України.  

 

2.6. Асоціація має право  засновувати обласні (регіональні) осередки, 

представництва, філії, в тому числі за межами України, в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.  

Обласні (регіональні) осередки, філії та інші відокремлені підрозділи 

відкриваються  без створення  юридичної особи. 

Рішення про створення обласних (регіональних) осередків, філій та інших 

відокремлених підрозділів  приймається Загальними зборами Учасників 

Асоціації за поданням Ради Асоціації.  

 

2.7. За рішеннями Загальних Зборів в Асоціації можуть створюватись 

тимчасові та постійні структурні підрозділи для вирішення нагальних 

питань та проблем за визначеними напрямками діяльності Асоціації. 

 

2.8. Офіційною мовою Асоціації є українська. 

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ  АСОЦІАЦІЇ 

3.1. Основними завданнями Асоціації є:  

- представництво інтересів Учасників Асоціації в державних органах влади та в 

інших інстанціях;  

- захист прав Учасників Асоціації;  

- встановлення та розвиток фахових інформаційних зв'язків учасників 

Асоціації;  
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- впровадження передового досвіду в галузі виробництва, продажу, сервісного 

обслуговування та ремонту систем автоматизації, реєстраторів 

розрахункових операцій, комп'ютерно-касових систем для контролю за 

обігом готівки,  електронних платежів та програмного забезпечення; 

- впровадження дослідницьких програм, спрямованих на проведення сучасної 

технологічної і технічної політики  у сфері застосування реєстраторів 

розрахункових операцій,  комп'ютерно-касових систем  для контролю за 

обігом готівки,  електронних платежів та програмного забезпечення; 

- участь в розробці нормативно-правових документів по виробництву, 

впровадженню та сервісному обслуговуванню реєстраторів 

розрахункових операцій, комп'ютерно-касових систем  для контролю за 

обігом готівки,  електронних платежів та програмного забезпечення,  

електронних та електротехнічних виробів;  

- одержання від органів влади і управління, органів місцевого самоврядування 

інформації, необхідної для досягнення своїх цілей і реалізації завдань;  

- внесення пропозицій до органів влади і управління; 

- розповсюдження інформації і пропагування своїх ідей та цілей, в тому числі 

шляхом використання сайту Асоціації,  інших медійних та інтернет-

ресурсів;  

- організація неприбуткової видавничої  та просвітницької  діяльності; 

- здійснення експертно-консультативної діяльності з питань, що входять до 

компетенції Асоціації, та видання відповідних документів; 

- організація проведення в Україні та за її межами конгресів, конференцій тощо 

за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів; 

- впровадження у практичну діяльність науково-технічних розробок, нових 

методів і методик організації праці, виробничого, комерційного,  

управлінського досвіду у сфері виробництва,  впровадження, сервісного 

обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, 

комп'ютерно-касових  систем  для контролю за обігом готівки,  

електронних платежів та програмного забезпечення; 

- координація проведення наукових досліджень з основних напрямів діяльності 

Учасників  Асоціації;  

 - проведення інформаційної діяльності щодо залучення інвестицій для 

приватизації і технічного переозброєння підприємств галузі виробництва, 

впровадження та сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових 

операцій,  комп'ютерно-касових  систем  для контролю за обігом готівки,  

електронних платежів та програмного забезпечення,  електронних та 

електротехнічних виробів; 

- розширення напрямків діяльності Асоціації, у тому числі у сфері виробництва 

та впровадження сучасних систем енергозбереження, кліматичної техніки, 

систем альтернативної енергетики та ін.; 

- сприяння юридичному забезпеченню діяльності Учасників Асоціації;  

- формування консультативних, інформаційних, маркетингових, рекламних, 

юридичних, аудиторських служб, що забезпечують ефективну діяльність 

Учасників Асоціації; 
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- надання інформаційних, рекламних, консультативних послуг Учасникам 

Асоціації на безоплатній основі;  

- сприяння інвестиційній політиці; 

- підготовка зразків договірної та контрактної документації, що відповідає 

інтересам Учасників  Асоціації у їх відносинах з іншими суб'єктами 

підприємницької діяльності  та контрагентами; 

- надання у встановленому чинним законодавством порядку матеріальної та 

фінансової допомоги організаціям та особам, які працюють в рамках 

завдань Асоціації; 

- виконання представницьких функцій для Учасників Асоціації;  

- розширення прав Асоціації може бути здійснене у відповідності з чинним 

законодавством та Статутом. 

 

3.2. Асоціація не  є господарським товариством чи підприємством, не здійснює 

самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів 

(контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не 

виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює 

контролю та управління. 

 

3.3. Учасники Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від 

задекларованої  її  діяльності. 

 

3.4. Основні принципи діяльності Асоціації: 

- законність; 

- прозорість  та публічність; 

- добровільність вступу в Учасники Асоціації та виходу з неї; 

- виключення будь-яких дій, які можуть обмежувати конкуренцію між  

Учасниками Асоціації та іншими суб’єктами  ринку; 

- рівноправність та господарська самостійність Учасників Асоціації; 

- довіра та взаємодопомога між Учасниками Асоціації у вирішенні 

спільних технічних, організаційних, правових та інших питань без 

втручання у їх виробничу та комерційну діяльність; 

- компромісне вирішення питань з урахуванням інтересів усіх Учасників   

Асоціації. 

 

4.  ЗАСНОВНИКИ  АСОЦІАЦІЇ 

4.1. Засновниками Асоціації є юридичні особи, які за Засновницькою угодою 

створили Асоціацію  та автоматично набули статусу учасників  Асоціації 

з моменту її державної реєстрації:  

 4.1.1. Державне підприємство “Електронмаш” (м. Київ, вул. Кільцева дорога, 

4. Зареєстроване Святошинською районною у м. Києві 

Держадміністрацією. Свідоцтво про реєстрацію № 353 від 01.10.2001 р. 

ідентифікаційний код № 14312789); 

4.1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма «Радіо» (Вінницька 

область, м. Вінниця, вул. Дмитра Майбороди, 7. Зареєстровано Головою 
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реєстраційної палати. Свідоцтво про реєстрацію № 23102482 від 18.11.97 

р. ідентифікаційний код № 23102482); 

4.1.3. Приватне акціонерне товариство «Регіональний сервісний центр 

«Славутич»  (Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 33-б. 

Зареєстровано виконавчим комітетом Запорізькою міською Радою. 

Свідоцтво про реєстрацію № 196238 від 27.12.94 р. ідентифікаційний код 

№ 20490118); 

4.1.4. Приватне підприємство виробничо-комерційна фірма «ПРОК» 

(Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,106, а/с 6034, м-н  4-Зарічний, 11, 

кв. 71. Зареєстровано виконкомом Жовтневої районної Ради народних 

депутатів. Свідоцтво про реєстрацію № 20214235 від 23.07.93 р. 

ідентифікаційний код № 20214235); 

4.1.5. Мале приватне підприємство «РІКО» (м. Херсон, вул. І. Кулика, 139а, 

кв.1а. Зареєстровано Херсонським міськвиконкомом. Свідоцтво про 

реєстрацію № 755 від 17.10.97 р. ідентифікаційний код № 19236417); 

4.1.6. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «КАЛЛІСТО» (м. 

Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 7. Зареєстровано 

реєстраційною Палатою Кіровоградської міської ради. Свідоцтво про 

реєстрацію № 03233-ЛТ-І  від 29.11.93 р. ідентифікаційний код № 

13770857); 

4.1.7. Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Торгтехніка» (м. 

Одеса, вул. Прохорівська, 17. Зареєстровано виконавчим комітетом 

Одеської міської Ради. Свідоцтво про реєстрацію № 252695 від 22.06.00 р. 

ідентифікаційний код № 13892158); 

4.1.8. Товариство з обмеженою відповідальністю «Техническая компания ЭВМ 

- Сервис» (Сумська обл. м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 31. 

Зареєстровано виконавчим комітетом Сумської міської Ради. Свідоцтво 

про реєстрацію № 112207 від 03.11.97 р. ідентифікаційний код № 

13999235); 

4.1.9. Товариство з обмеженою відповідальністю «Побутрадіотехніка» ( 

Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Прибузька, 8. Зареєстровано   

відділом з питань розвитку підприємництва, реєстрації та ліцензування 

суб’єктів підприємницької діяльності Хмельницького міськвиконкому. 

Свідоцтво про реєстрацію № 0793 від 29.12.02 р. ідентифікаційний код № 

03057791); 

4.1.10. Приватне акціонерне товариство «Чернігівський ремонтно-монтажний 

комбінат» (Чернігівська обл., м. Чернігів, Новозаводський район, вул. 

Івана Мазепи, 58. Зареєстроване виконавчим комітетом Чернігівської 

міської Ради. Свідоцтво про реєстрацію № 10641200000000169 від 

18.08.95 р. ідентифікаційний код № 02132645); 

4.1.11. Приватне акціонерне товариство «Техносервіс 2011» (м. Черкаси, вул. 

Сумгаїтська, 7. Зареєстровано виконкомом  Черкаської міської Ради 

народних депутатів. Свідоцтво про реєстрацію № 02132639 від 14.12.95 р. 

ідентифікаційний код № 02132639); 

4.1.12. Мале виробничо-комерційне підприємство «Елекон-2003» у формі 
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товариства з обмеженою відповідальністю (м. Одеса, пр-т Академіка 

Глушка, буд. 20, кв. 90. Зареєстроване Київською районною 

адміністрацією Виконавчого комітету Одеської міської ради. Свідоцтво 

про реєстрацію № 26303241100010322 від 08.12.03 р. ідентифікаційний 

код № 32792729); 

4.1.13. Товариство з обмеженою відповідальністю Технічна компанія «НЕО» 

(Харківська обл. м. Харків, пров. Вірменський, буд. 1/3. Зареєстровано 

виконавчим комітетом Харківської міської Ради. Свідоцтво про 

реєстрацію № 500810 від 03.12.91 р. ідентифікаційний код № 14064771); 

4.1.14. Товариство з обмеженою відповідальністю  Обласний центр сервісного 

обслуговування «ТЕРКОН» (Тернопільська обл., м. Тернопіль, проспект 

Злуки, 1. Зареєстровано виконком Тернопільської міської ради. Свідоцтво 

про реєстрацію № 2060 від 03.04.98 р. ідентифікаційний код № 14027712); 

4.1.15. Приватне акціонерне товариство «Проектно-технологічний  центр 

«Агрософт» (Львівська обл., м. Львів, пр-т В. Чорновола, 63а. 

Зареєстровано виконком Львівської міської Ради народних депутатів. 

Свідоцтво про реєстрацію № 377346 від 29.10.97 р. ідентифікаційний код 

№ 00915225); 

4.1.16. Товариство з обмеженою відповідальністю  «Дельфін-Д» 

(Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Старокозацька, 45. Зареєстровано 

в ЄДРПОУ 07.04.2015р., номер запису  1 224 102 0000 072577, 

ідентифікаційний код № 39735630). 

 

5.  УЧАСТЬ  В  АСОЦІАЦІЇ 

5.1. Учасниками Асоціації можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності, 

які займаються виробництвом та впровадженням комп’ютерів, ваг, 

електронних та електротехнічних виробів, розробкою та впровадженням 

програмного забезпечення, сервісним обслуговуванням та ремонтом 

реєстраторів розрахункових  операцій, комп'ютерно-касових  систем  для 

контролю за обігом готівки,  електронних платежів та програмного 

забезпечення, електронних та електротехнічних виробів, а також 

підприємства торгівлі і інші  суб’єкти господарювання незалежно від 

форм власності,  які визнають Статут Асоціації і виявили бажання увійти 

до неї та сплачувати вступний, членські та інші узгоджені  внески.  

 

5.2. Участь в Асоціації не накладає на її Учасників ніяких обмежень щодо їх 

власної господарської та будь-якої іншої діяльності. 

 

5.3.  Асоціація є вільною для вступу/виходу  Учасників. 

 

6. ПРАВА  ТА ОБОВЯЗКИ УЧАСНИКІВ  АСОЦІАЦІЇ 

6.1. Суб’єкти господарювання (учасники), що входять до Асоціації, зберігають 

повну господарську та фінансову самостійність. 

 

6.2. Учасники Асоціації можуть мати  два статуси: 



 9 

- асоційований; 

- повноважний. 

6.2.1. Суб’єкти господарювання, які виявили бажання вступити в Асоціацію, 

подають до Ради Асоціації належним чином оформлену заяву. Заява 

розглядається на засіданні Ради.  Рада може прийняти наступні рішення: 

прийняти суб’єкта господарювання асоційованим Учасником, або 

мотивовано  відмовити.  

У разі позитивного рішення Ради, суб’єкт набуває статус асоційованого 

Учасника строком на 6 місяців (випробувальний термін). 

6.2.2. Асоційовані члени Асоціації користуються всіма правами що і 

повноважні Учасники Асоціації, крім права бути обраними до керівних та 

контрольних органів  Асоціації та мають право дорадчого голосу в 

Загальних Зборах. 

6.2.3. Після 6-ти місячного терміну, Рада Асоціації приймає рішення щодо 

прийняття асоційованого Учасника повноважним, або подовження 

терміну у якості асоційованого Учасника, або взагалі відмовляє.  

Нові Учасники Асоціації користуються всіма правами та несуть всі обов'язки, 

передбачені Статутом, у тому числі мають право приймати участь в 

управлінні Асоціацією. 

6.2.4. Всі Учасники Асоціації мають рівні права та обов'язки.  

 

6.3. Засновники Асоціації автоматично набули статус повноважного  Учасника 

Асоціації при реєстрації Асоціації. Засновники Асоціації мають право 

першого виступу при розгляданні будь-яких питань  на Загальних зборах 

Асоціації та засіданнях Ради Асоціації. 

6.3.1. Право засновництва належить конкретному суб’єкту господарювання 

(зазначеному у цьому Статуті) і не може бути передано або делеговано у 

будь-який спосіб іншому суб’єкту господарювання. 

 

6.4. Участь в Асоціації підтверджується Свідоцтвом за зразком, затвердженим 

рішенням Загальних зборів Асоціації, що видається кожному Учаснику. 

 

6.5. Учасники Асоціації можуть приймати участь у будь-яких об’єднаннях з  

іншими суб’єктами господарювання з метою реалізації своїх статутних 

положень  та у відповідності до чинного законодавства. 

 

6.6. Учасники Асоціації реалізовують свої права і законні інтереси, та 

виконують свої обов'язки перед Асоціацією безпосередньо через 

керівника відповідної організації, або через уповноваженого ними іншого 

представника (по довіреності).  

 

6.7. Уповноважені представники Асоціації представляють інтереси Асоціації та 

її Учасників у відносинах з центральними та місцевими  органами влади, 

правоохоронними, контролюючими та іншими структурами на 

відповідних рівнях: 
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6.7.1. Постійні:  

-  голова Ради Асоціації; 

-  члени Ради Асоціації; 

-  виконавчий директор; 

-  керівники обласних (регіональних) осередків, обрані Зборами Учасників  

Асоціації області (регіону).  

6.7.2. Тимчасові (обрані для вирішення окремих, нагальних питань): 

- керівники/представники Учасників Асоціації,  обрані Загальними 

зборами або Радою Асоціації для вирішення конкретних питань.  

 

6.8. Учасники Асоціації мають право безпосередньо або через своїх 

представників:  

- формувати у встановленому порядку керівні органи Асоціації, обирати 

їх членів та бути обраними до них;  

- подавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів Учасників 

Асоціації не пізніше ніж за два тижні до початку їх роботи, брати участь в 

Загальних зборах Асоціації з правом  голосу;  

- брати участь у роботі над проектами документів, що визначають головні 

напрямки діяльності Асоціації, подавати до Ради Асоціації пропозиції, 

спрямовані на захист інтересів і вдосконалення діяльності Асоціації та її 

Учасників;  

- користуватися матеріально-технічними засобами, а також послугами, 

консультаціями та рекомендаціями, які надаються Асоціацією;  

- одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в 

органах державної влади та управління;  

- одержувати інформацію про діяльність Асоціації;  

- зазначати та публічно оголошувати про свою приналежність до 

Асоціації;    

- використовувати логотип та іншу символіку  Асоціації; 

- користуватись іншими правами, що випливають із законодавства та 

цього Статуту; 

- добровільно виходити з Асоціації, попередивши про це письмовою 

заявою не пізніше ніж за два місяці.  

Заява щодо виходу із Асоціації подається  на ім’я Голови Ради Асоціації. 

Датою виходу з Асоціації  вважається дата подання заяви про вихід. 

 

6.9. Учасники Асоціації зобов'язані:  

- дотримуватися положень установчих документів та виконувати рішення, 

які приймаються Загальними зборами  Асоціації, Зборами Уповноважених 

представників, Радою Асоціації та Зборами Учасників Асоціації 

області(регіону);  

- брати активну участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;  

- розвивати співробітництво між Учасниками на основі доброзичливості, 

взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних 

зобов'язань;  
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- вчасно сплачувати  внески та інші платежі, встановлені для Учасників 

Асоціації; 

- своєчасно та оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не 

містять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про 

реорганізацію Учасника Асоціації, зміну його назви, адреси чи керівників, 

службових телефонів керівників та інше. 

 

6.10. Вимоги для Учасників Асоціації,  їх права та обов’язки  визначаються 

відповідним Положенням, яке затверджується Загальними Зборами 

Асоціації. 

 

6.11. Асоціація створює умови  до співробітництва із суб’єктами 

господарювання, працюючими в напрямках сфери діяльності Асоціації.  

 

 6.12. Учасник Асоціації, який порушує законодавство України або Статут 

Асоціації, та/або допускає дії, що негативно впливають на престиж 

Асоціації або її учасників, та/або не сплачує внески та інші узгоджені 

платежі більш ніж три місяці, може бути виключений із учасників 

Асоціації.  

6.12.1.  Виключення з Учасників Асоціації здійснюється  рішенням Ради 

Асоціації з ініціативи Учасника, Осередку або Виконавчої дирекції.  

 

6.14. Участь в Асоціації припиняється:  

- за заявою Учасника; 

- у зв’язку з припиненням діяльності суб’єкта господарювання – Учасника 

Асоціації; 

- за порушення Статуту та діючого законодавства. 

Рішення Ради про виключення Учасника затверджується черговими 

Загальними Зборами Асоціації.  

 

7. СТАТУТНІ  ОРГАНИ  АСОЦІАЦІЇ 

7.1. Статутними органами Асоціації є:  

- загальні збори Учасників Асоціації;  

- рада Асоціації; 

- виконавча дирекція; 

- збори уповноважених представників; 

- ревізійна комісія; 

- збори Учасників Асоціації області (регіону); 

- обласні (регіональні) осередки. 

Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори  Учасників Асоціації 

(далі - Загальні Збори Асоціації). 

 

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АСОЦІАЦІЇ 

7.2.1. Загальні збори Асоціації скликаються не рідше одного разу на рік. При 

визначенні  дати проведення Загальних Зборів бажано враховувати  
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закінчення  бюджетного року.  

 

7.2.2.  До компетенції Загальних зборів Асоціації входить:  

- визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження 

планів і звітів про їх виконання, затвердження річних результатів 

діяльності Асоціації;  

- схвалення змін до Статуту;  

- затвердження кошторису витрат Асоціації;  

- затвердження звітів та планів Ради Асоціації, звітів Виконавчої дирекції 

і висновків Ревізійної комісії;  

-  визначення кількісного та персонального (шляхом обрання) складу Ради 

Асоціації; 

- обрання, звільнення та переобрання (у тому числі дострокового) голови 

та членів Ради Асоціації, голови та членів Ревізійної комісії, Виконавчого 

директора; 

-  виключення Учасників із Асоціації;  

- прийняття до Асоціації нових Учасників Асоціації; 

- прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення 

ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;  

- делегування частини належних Загальним зборам Асоціації повноважень 

Раді Асоціації (в тому числі виключення та прийняття до Асоціації нових 

Учасників Асоціації, окрім Засновників); 

- відміна рішень Ради Асоціації, якщо таке рішення суперечить вимогам 

законодавства або цілям та меті діяльності Асоціації. 

- Загальні збори Асоціації затверджують Положення про Учасників 

Асоціації, в якому  визначаються критерії та вимоги для Учасників 

Асоціації, Правила професійної етики. 

В Загальних зборах Асоціації має право приймати участь кожен Учасник 

Асоціації з правом голосу. 

7.2.3. Позачергові Загальні збори Асоціації скликаються за Рішенням Ради 

Асоціації: 

-  з власної ініціативи Голови Ради або більшості членів Ради; 

-  на вимогу Ревізійної комісії; 

-  за ініціативою більшості Засновників Асоціації; 

-  на вимогу/заяви не менш ніж 20% Учасників Асоціації. 

7.2.4. Заяви 20% Учасників Асоціації про скликання позачергових Зборів 

подаються Голові Ради, який зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів з дня 

отримання вимоги скликати засідання Ради. У випадку, якщо Радою не 

прийнято рішення про скликання зборів на вимогу 20% учасників 

Асоціації протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня отримання Головою Ради 

відповідної вимоги,  ці учасники–заявники мають право самостійно 

скликати позачергові Загальні збори Асоціації. 

7.2.5. Позачергові збори скликаються для розв'язання термінових питань, що 

виникли в процесі діяльності Асоціації та які виходять за межі 

компетенції Ради Асоціації.  
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7.2.6. Учасники  Асоціації письмово або з використанням сучасних 

інформаційних технологій і телекомунікаційних  систем повідомляються 

Радою Асоціації про  місце,  дату, час та Порядок денний  Загальних 

зборів  Асоціації не пізніше як за 30 днів до їх скликання.  

В повідомленні про скликання Загальних зборів Асоціації вказуються питання, 

які пропонується розглянути на Загальних зборах Асоціації.  

7.2.7. Будь-який Учасник  Асоціації  має право винести питання до розгляду на 

Загальних зборах Асоціації за умови, попереднього повідомлення не 

пізніше як за 2 неділі до дати проведення Загальних зборів Асоціації. 

7.2.8. Не пізніше ніж за 7(сім) днів до початку роботи Загальних зборів 

Асоціації, Рада надсилає всім Учасникам Асоціації  уточнений Порядок 

денний,  Проекти рішень Загальних зборів Асоціації та інші документи, 

які будуть розглядатися на Загальних зборах Асоціації. 

7.2.9. Кожен Учасник Асоціації має право особисто або через свого 

представника брати участь у Загальних зборах.  

Представник Учасника Асоціації може бути постійним чи призначеним на 

певний строк. Довіреність на представлення інтересів Учасника на Зборах 

Асоціації складається у письмовій формі, засвідчується підписом та, за 

наявності, печаткою Учасника. 

7.2.10. Реєстрація членів Асоціації та їх представників для участі у Зборах 

здійснюється на підставі реєстру Учасників Асоціації складеного на дату 

проведення зборів та затвердженого Головою Ради Асоціації. Учасники 

Асоціації для реєстрації  участі у Зборах подають документ, що посвідчує 

їх особу, а представники Учасників Асоціації - документи, що 

посвідчують їх особу та довіреність на представлення інтересів Учасника  

Асоціації на Зборах, оформлену відповідно до вимог п.7.2.9 Статуту. 

7.2.11. Загальні збори Асоціації правомочні приймати рішення за умови 

наявності кворуму, тобто, якщо на зборах присутні/представлені більше 

50% від загальної чисельності Учасників Асоціації, зареєстрованих у 

реєстрі Учасників Асоціації. 

7.2.12. Головує на Загальних зборах Голова Ради, а у разі його відсутності  - 

інша особа, обрана простою більшістю голосів присутніх на Загальних 

зборах Учасників Асоціації. 

7.2.13. Для забезпечення роботи Загальних зборів, з числа Учасників простою 

більшістю голосів обираються Секретар Загальних зборів, який 

забезпечує ведення протоколу Загальних зборів та лічильна комісія, яка 

здійснює підрахунок голосів за результатами голосування з питань 

порядку денного Загальних зборів.  

7.2.14. Усі рішення приймаються шляхом відкритого або закритого (таємного)   

голосування (допускається письмове голосування).   

7.2.15. Порядок денний Загальних зборів Асоціації, з урахування пропозицій 

Учасників Асоціації, затверджується простою більшістю від числа 

Учасників/представників, які  зареєструвалися для участі у Загальних 

зборах. 

7.2.16. Процедура голосування встановлюється Загальними зборами учасників  
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Асоціації. Рішення приймається простою більшістю голосів, присутніх на 

Загальних зборах учасників Асоціації. 

7.2.17. Кожен Учасник Асоціації, або його представник, має один голос. 

7.2.18. Рішення Загальних зборів Асоціації щодо:  

- визначення основних напрямків поточної діяльності Асоціації, 

затвердження планів і звітів про їх виконання;  

- затвердження річних результатів діяльності Асоціації;  

- затвердження розміру вступного, щомісячного та цільових внесків на 

поточний рік; 

- затвердження кошторису надходжень та витрат Асоціації;  

- затвердження Положень та інших внутрішніх документів Асоціації;  

- затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;  

- затвердження персонального складу  Ради Асоціації,  обрання та 

відкликання членів Ревізійної комісії,  Лічильної комісії, Виконавчого 

директора;  

- затвердження рішень Ради Асоціації,   

- делегування Раді Асоціації, при необхідності, частини повноважень, 

належних Загальним зборам   Асоціації,  на визначений термін; 

- затвердження рішень про створення фондів Асоціації, порядок їх 

формування та використання;  

- затвердження штатного розкладу Виконавчої дирекції, посадових 

інструкцій найманих працівників; 

- затвердження фонду оплати праці та матеріального заохочення; 

- затвердження положення про оплату праці та матеріальне стимулювання 

найманих працівників 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини 

присутніх на Загальних зборах Учасників Асоціації. 

7.2.19. Рішення Загальних зборів Асоціації, щодо: 

-  прийняття Статуту; 

-  внесення  змін та доповнень до Статуту; 

- визначення основних стратегічних напрямків діяльності Асоціації; 

- зміни структури Асоціації; 

- припинення діяльності, реорганізацію або ліквідацію Асоціації; 

- призначення ліквідаційної комісії, розпорядження майном при 

реорганізації або ліквідації Асоціації, затвердження ліквідаційного 

балансу, вважається прийнятим, якщо за нього проголосували понад 60% 

присутніх на Загальних зборах Учасників Асоціації. 

7.2.20. Загальні збори Асоціації затверджують Статут, зміни та доповнення до 

Статуту, інші документи щодо діяльності Асоціації, а також Положення  

про:   

- учасників Асоціації; 

- Раду Асоціації; 

- ревізійну комісію; 

- виконавчу дирекцію; 

- уповноважених  представників; 
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- обласний (регіональний) осередок; 

- фонди Асоціації; 

- порядок проведення загальних зборів та ін. 

7.2.21. На Загальних зборах Асоціації, засіданнях Ради Асоціації, Ревізійної 

комісії та Загальних зборах обласних (регіональних) осередків ведуться 

протоколи, які підписуються головуючим та секретарем. 

7.2.22. Протоколи Загальних зборів, засідань Ради Асоціації, Ревізійної комісії 

та зборів обласних (регіональних) осередків зберігаються 20 років. 

7.2.23. Кожен Учасник Асоціації може ознайомитись та отримати копію 

документів, які розглядалися на Загальних зборах Учасників Асоціації, 

подавши відповідну заяву до Голови Ради Асоціації. 

7.2.24. З метою підвищення оперативності роботи Асоціації, актуальні питання 

діяльності Асоціації можуть вирішуватись шляхом використання 

сучасних інформаційних технологій і систем телекомунікації.  

7.2.25. У тому числі  можуть організовуватись та проводитись: 

- трансляції засідань Ради Асоціації; 

- електронні конференції Учасників Асоціації. 

7.2.26. Порядок підготовки, проведення та підведення результатів  електронних 

конференцій затверджується  Рішенням Загальних зборів Учасників 

Асоціації.  

7.2.27. Кожний учасник Асоціації має право подати до Ради Асоціації та 

Виконавчої дирекції проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення, 

які потребують колективного розгляду та прийняття рішення і можуть 

бути вирішені шляхом проведення електронної конференції. 

7.2.28. Рада Асоціації формує Порядок денний, розсилає Учасникам Асоціації  

та розміщує його на сайті Асоціації. 

7.2.29. Учасники Асоціації  розглядають надіслані питання,  приймають 

відповідне рішення. Можливі обговорення питань на форумі сайту 

Асоціації, інших телекомунікаційних ресурсах, або шляхом обміну за 

допомогою електронної пошти. 

7.2.30. Прийняті Учасником Рішення оформлюються протоколом, 

засвідчується підписами та печаткою, скан-копія протоколу надсилається 

до Ради Асоціації та Виконавчої дирекції для подальшого опрацювання та 

оприлюднення на сайті.  

7.2.31. На підставі отриманих протоколів підраховуються результати 

обговорювань по кожному з  питань.  

7.2.32. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього, згідно протоколів, 

проголосувало більшість Учасників,  які прийняли  участь у електронній 

конференції. 

7.2.33.  Результати доводяться до відома Учасників Асоціації та 

оприлюднюються на сайті.  

7.2.28.  У разі необхідності може  застосовуватись  заочне голосування: 

-  за допомогою програмного забезпечення для голосування та прийняття 

рішень; 

- або шляхом направлення на електронну адресу Учасника Асоціації  



 16 

відповідних бюлетенів для голосування з підтвердженням їх отримання 

Учасником  Асоціації. 

7.2.34. При анкетуванні або при оформленні  бюлетенів  повинні вказуватися  

конкретні питання, які виставлено на голосування та варіанти 

голосування по кожному питанню з позначкою «за», «проти» чи 

«утримався». 

7.2.35. Проект Рішення готується Радою Асоціації на фірмовому бланку 

Асоціації, підписується Головою Ради і надсилається кожному Учаснику 

Асоціації. 

7.2.36. Учасник Асоціації,  протягом 10 (десяти) днів з часу отримання анкети 

або бюлетеня для заочного голосування, зобов’язаний направити скан-

копію заповненої анкети або бюлетеня на електронну адресу Виконавчої 

дирекції Асоціації з подальшим повідомленням про отримання Радою 

Асоціації. 

7.2.37. Для обробки надісланих матеріалів голосування (анкет або бюлетенів) 

Радою Асоціації створюється Лічильна комісія на період підрахунку 

результатів анкетування або  голосування та підготовки відповідного 

протоколу.  

7.2.38. Протокол   затверджуються Радою Асоціації та оприлюднюються  

шляхом розміщення у відповідному розділі сайту Асоціації і 

направляється кожному Учаснику  Асоціації електронною поштою з 

подальшим підтвердженням отримання  Учасником Асоціації. 

 

7.3.  РАДА  АСОЦІАЦІЇ   

7.3.1. У період між Загальними зборами Асоціації керівництво Асоціацією 

здійснює Рада Асоціації, яка діє згідно затвердженого Загальними 

зборами Положення про Раду Асоціації. 

7.3.2. Члени Ради Асоціації обираються Загальними Зборами з числа Учасників 

Асоціації. 

7.3.3. Загальні Збори затверджують кількісний і персональний склад Ради 

Асоціації. Кількісний склад Ради Асоціації може встановлюватися за 

квотним принципом від окремих категорій Учасників. 

 

7.3. Голова Ради обирається Загальними зборами з числа  членів Ради 

Асоціації, шляхом відкритого (таємного) рейтингового голосування. 

7.3.5. На першому засіданні Ради Асоціації обирається Секретар Ради та 

розподіляються напрямки роботи та обов’язки  між членами Ради. 

7.3.7. Засідання Ради Асоціації є правомочним, якщо на ньому присутні понад 

60% членів Ради Асоціації. Протокол засідання Ради Асоціації містить 

інформацію щодо присутніх на засіданні, порядок денний, тези виступів і 

обговорень питань порядку денного, рішення Ради, а також результати 

поіменного голосування.  

7.3.8. Рішення Ради Асоціації приймаються відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів. У випадку рівності голосів Голова Ради користується 

правом переважного голосу. 
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7.3.9. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

половини Членів Ради Асоціації, присутніх на засіданні. Протокол 

(Рішення) Ради підписується Головою Ради Асоціації та Секретарем Ради. 

7.3.10. Члени Ради Асоціації щорічно звітують за свою роботу на першому 

засіданні Ради Асоціації після закінчення бюджетного року (або іншого 

звітного періоду, встановленого Загальними зборами). 

7.3.11. Член Ради Асоціації, який з будь-яких причин пропустив більше 50% 

засідань Ради протягом звітного періоду, за поданням Голови Ради 

Асоціації може бути виключений із складу Ради Асоціації. Рішення про 

виключення з членів Ради у такому випадку приймається простою 

більшістю голосів членів Ради, присутніх на черговому засіданні Ради 

Асоціації. В подальшому це рішення повинно бути затверджено 

Загальними зборами Учасників Асоціації і доведене до членів 

відповідного обласного осередку. 

7.4.12. Чергові засідання Ради Асоціації скликаються не рідше одного разу в 

квартал, а позачергові - за ініціативою Голови Ради або 30 % членів Ради 

Асоціації.   

7.4.13. До компетенції Ради Асоціації належить:  

- скликання Загальних зборів Асоціації, визначення порядку денного 

Загальних зборів Асоціації, час і місце їх проведення;  

- внесення на розгляд Загальних зборів Асоціації проекту основних 

напрямків діяльності Асоціації на наступний рік;  

-  здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів Асоціації і 

затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації;  

- надання рекомендацій Загальним зборам Асоціації про виключення із 

Учасників Асоціації;  

- прийняття до Асоціації Асоційованих учасників Асоціації (допускається 

інтерактивне прийняття рішення);  

-  виключення із Асоціації та включення до Асоціації Учасників Асоціації 

(якщо такі повноваження передано Загальними Зборами Асоціації, з 

подальшим повідомленням про таке рішення на найближчих Загальних 

Зборах);  

- надання пропозицій Загальним Зборам про призначення та звільнення 

виконавчого директора Асоціації;   

- затвердження штатного розкладу Виконавчої дирекції та посадових 

окладів; 

- визначення суми вступного, щомісячного та інших внесків; 

- розробка кошторису витрат Асоціації та надання його на затвердження 

Загальним зборам Асоціації;  

-  створення, реорганізація та ліквідація осередків, філій і представництв 

Асоціації, прийняття рішень про участь в інших некомерційних 

організаціях;  

-  розробка Положень та інших внутрішніх документів Асоціації;  

- затвердження Положення про оплату і преміювання Виконавчої дирекції 

Асоціації;  
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-  затвердження зразка заяви на вступ до Асоціації;  

- затвердження зразку круглої печатки, емблеми, атрибутики та символіки 

Асоціації;   

- затвердження керівників обласних (регіональних) осередків на підставі 

протоколу зборів Учасників Асоціації області (регіону). 

7.4.15. За необхідністю Радою Асоціації можуть бути створені інші постійні 

або тимчасові органи. 

 

7.5.  ГОЛОВА  РАДИ  АСОЦІАЦІЇ:  

- обирається строком на 5 років, але не більше 2-х каденцій підряд;  

- організовує роботу Ради Асоціації;   

- головує на Загальних зборах Асоціації, засіданнях Ради Асоціації; 

- організовує виконання рішень Загальних зборів Асоціації та Ради 

Асоціації;  

- виносить питання на розгляд Ради Асоціації та головує на її засіданнях;  

- подає Раді Асоціації для затвердження кандидатури на посаду 

Відповідального секретаря;  

- підписує протоколи засідання Ради Асоціації  разом з Відповідальним 

секретарем;  

- організовує та проводить дії на захист економічних і соціальних 

інтересів Учасників Асоціації;   

-  наймає на роботу Виконавчого директора, шляхом укладання 

відповідного договору на термін та умовах, прийнятих  рішенням 

Загальних зборів; 

- контролює роботу Виконавчої дирекції щодо виконання рішень 

Загальних зборів, дотримання Виконавчою дирекцією затвердженого 

ліміту витрат, кошторису та бюджету наповнення коштами від  внесків та 

платежів; 

- виконує інші функції по координації діяльності Асоціації, без 

довіреності діє від імені Асоціації, представляє інтереси Асоціації в 

органах державної влади, місцевого самоврядування, вітчизняних і 

закордонних підприємствах. організаціях, об’єднаннях.   

- щорічно звітує  за роботу Ради Асоціації на Загальних зборах. 

 

7.6. ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ АСОЦІАЦІЇ    

7.6.1. Для проведення поточної  діяльності Асоціації створюється Виконавча 

дирекція. Компетенція Виконавчої дирекції визначається Статутом 

Асоціації та Положенням про Виконавчу дирекцію Асоціації.   

7.6.2. Для  організації та забезпечення керівництва поточною діяльністю 

Асоціації, за рішенням Загальних зборів на підставі подання Ради 

Асоціації, приймається Виконавчий директор на умовах трудового 

договору. 

7.6.3. Виконавчий директор Асоціації: 

- організовує діяльність Виконавчої дирекції згідно Статуту Асоціації та 

Положення про Виконавчу дирекцію Асоціації.;  
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- забезпечує виконання рішень Загальних Зборів та Ради Асоціації;  

- без довіреності діє від імені Асоціації, представляє інтереси Асоціації в 

органах державної влади, місцевого самоврядування, вітчизняних і 

зарубіжних підприємствах, організаціях, об’єднаннях;  

- видає накази, розпорядження, доручення в межах своїх повноважень;  

- затверджує посадові інструкції, підписує грошові, звітні та інші 

документи, видає довіреності;  

- формує Виконавчу дирекцію Асоціації в межах затвердженого 

кошторису, приймає і звільнює з посади її працівників згідно з діючим 

законодавством;  

- укладає угоди, в тому числі по зовнішньоекономічній діяльності, трудові 

угоди;  

- відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;  

- відповідає за використання коштів Асоціації та виконання кошторису.  

- щорічно звітує на Загальних зборах Асоціації та щоквартально на 

засіданні Ради Асоціації за роботу Виконавчої дирекції. 

 

7.7. РЕВІЗІЙНА  КОМІСІЯ    

7.7.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Асоціації на 5 років та 

підзвітна виключно їм.  

Загальні збори Асоціації визначають кількісний і персональний склад 

ревізійної комісії та порядок її діяльності. 

7.7.2. Голова Ревізійної комісії обирається з її складу та її членами.  

7.7.3. Ревізійна комісія, згідно Положенню здійснює контроль за:   

- дотриманням Виконавчою дирекцією Асоціації вимог Статуту Асоціації; 

- виконанням рішень Загальних зборів Асоціації;  

- фінансовою та господарською діяльністю Асоціації.  

7.7.4. Ревізійна комісія формує висновки за річними звітами та балансами і 

подає їх Загальним зборам Асоціації на затвердження. 

  

7.8. ОБЛАСНИЙ (РЕГІОНАЛЬНИЙ) ОСЕРЕДОК  АСОЦІАЦІЇ  

7.8.1. Обласні (регіональні) осередки Асоціації створюються за рішенням Ради 

Асоціації у відповідності до  адміністративно-територіального устрою 

України.  

Осередок утворюється при наявності не менше 3-х Учасників Асоціації в 

області/регіоні/групі. 

7.8.2. Діяльність обласного (регіонального) осередку Асоціації 

регламентується відповідним  Положенням.  

7.8.3. Вищим органом управління обласного (регіонального) осередку 

Асоціації є Збори учасників Асоціації області (регіону).  

7.8.4. Збори учасників Асоціації області (регіону) скликаються не рідше одного 

разу в квартал, їх рішення оформлюються протоколом, який підписується 

керівником та секретарем осередку і надсилається до Виконавчої дирекції 

Асоціації.  

7.8.5. Керівник або секретар обласного (регіонального) осередку Асоціації 
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письмово або засобами електронного зв’язку повідомляє Учасників 

Асоціації про скликання Зборів та порядок денний за 15 днів до дати 

проведення. 

7.8.6. Збори Учасників Асоціації області (регіону)  правомочні приймати 

рішення за умови наявності кворуму, тобто присутності  на зборах  більше 

половини  Учасників Асоціації області (регіону).  

7.8.7. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

половини присутніх учасників Асоціації області (регіону).  

7.8.8. До компетенції Зборів Учасників Асоціації області (регіону) входить: 

- прийняття рішення про створення/ліквідацію обласного (регіонального) 

осередку Асоціації;  

- вибори/звільнення керівника та секретаря обласного (регіонального) 

осередку Асоціації;  

- прийняття рішень щодо поточної діяльності обласного (регіонального) 

осередку Асоціації;  

- надання рекомендацій Раді Асоціації щодо поточної діяльності 

Асоціації; 

- підготовка та подання рекомендацій до Ради Асоціації щодо прийняття  

нових суб’єктів господарювання до Асоційованих та/чи повноважних   

Учасників Асоціації або виключення з Учасників Асоціації; 

- захист прав та інтересів учасників Асоціації області (регіону) на 

місцевому рівні;  

- підготовка до Загальних зборів Асоціації;  

- вибори представників для участі в Загальних зборах Асоціації; 

- попередній розгляд питань Порядку денного Загальних Зборів Асоціації, 

прийняття рішень по кожному питанню порядку денного, делегування 

повноважень на участь у зборах і голосуванні  керівнику осередку  або 

іншій особі (особам). 

7.8.9. Керівник  обласного (регіонального) осередку Асоціації обирається  

шляхом рейтингового голосування, на термін 2 роки (але не більше 2 

термінів підряд) представниками місцевих ЦСО - Учасниками Асоціації. 

Після затвердження Радою Асоціації керівник осередку набуває 

офіційний статус Представника Асоціації в області (регіоні) та члена 

Ради Асоціації. 

7.8.10. Представник Асоціації в області (регіоні) отримує відповідної форми 

посвідчення щодо його повноважень підписане Головою Ради Асоціації.  

7.8.11. Керівник обласного (регіонального) осередку Асоціації: 

- організує роботу осередку, головує на засіданнях осередку; 

- організує виконання рішень Загальних зборів Асоціації; 

- за рішенням зборів осередку виносить питання  до Ради Асоціації та 

виконавчого директора Асоціації; 

- оформляє, підписує разом з секретарем осередку,  та надсилає до Ради 

Асоціації протоколи засідань осередку; 

- організує і проводить заходи щодо захисту економічних та соціальних 

інтересів Учасників Асоціації.   
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- врегульовує  конфліктні ситуації, які виникли на території регіону та 

пов’язані з напрямками діяльності Асоціації та її Учасників. 

- щорічно звітує  про виконану  роботу за останній звітний період  на 

Загальних зборах Учасників Асоціації області (регіону).   

7.8.12. Керівник  обласного (регіонального) осередку Асоціації достроково 

переобирається з ініціативи 30% членів осередку або Ради Асоціації у 

разі: 

- незадовільної роботи та/або невиконання обов’язків щодо організації та 

забезпечення роботи осередку; 

-  вчинення дій ( з порушенням діючих законодавчих та нормативних 

документів), які спричинили шкоду Асоціації та/або її Учасникам; 

- невиконання своїх обов’язків щодо  захисту прав та інтересів Учасників 

Асоціації області (регіону);  

- невиконання або порушення вимог Статуту Асоціації; 

- порушення правил професійної етики Учасника Асоціації; 

- навмисне не доведення інформації до місцевих Учасників Асоціації  з метою 

отримання переваг у сферах діяльності Асоціації; 

- вираження обґрунтованої недовіри більшістю Учасників Асоціації області 

(регіону). 

7.8.13. Діяльність обласного (регіонального) осередку, керівника та секретаря 

осередку в області (регіоні) регламентується відповідним Положенням, 

затвердженими Загальними зборами Учасників Асоціації, за поданням 

Ради Асоціації.  

 

8. МАЙНО  ТА  КОШТИ  АСОЦІАЦІЇ 

8.1 Майно та кошти Асоціації є її власністю і утворюються за рахунок внесків 

учасників Асоціації та вкладників, а також пасивних доходів, дотацій або 

субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних 

пільгових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної 

допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов 

міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною 

Радою України (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які 

надаються неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам 

згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін). 

  

8.2. Розміри вступного внеску, щомісячних та інших внесків визначається 

Радою Асоціації виходячи з розрахунку бюджету та кошторису Асоціації 

та затверджуються Загальними Зборами. Збір коштів не передбачених 

кошторисом та не затверджених Загальними зборами Учасників Асоціації 

забороняється. 

 

8.3. Учасники Асоціації мають право у добровільному порядку на договірній 

основі здійснювати додаткові відшкодовуванні та не відшкодовуванні 

внески, що не дають привілеїв стосовно інших учасників  Асоціації. 

Ніхто із учасників Асоціації не може бути примушений до внесення будь-яких 
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додаткових внесків, крім вказаних в установчих документах Асоціації і 

прийнятих рішенням Загальних зборів  Асоціації. 

 

8.4. Учасники Асоціації, які зробили свої внески, а також інші особи 

(вкладники) не мають ніяких прав на внесене майно або кошти і не 

набувають окремих прав на майно (кошти) Асоціації за винятком 

випадків, коли майно було передано в користування на певний термін 

згідно з відповідним договором з Асоціацією. У разі припинення участі  в 

Асоціації або відмови вкладника від співробітництва з Асоціацією внесені 

кошти та майно, які були передані Асоціації у власність, поверненню не 

підлягають. 

 

8.5. Учасники  Асоціації не несуть відповідальності щодо її зобов'язань, 

Асоціація не несе відповідальності щодо зобов'язань її учасників та 

держави. 

 

8.6. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для 

фінансування видатків направлених на реалізацію мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених Статутом і Загальними Зборами та її 

утримання. 

 

8.7. ФОНДИ АСОЦІАЦІЇ  

8.7.1. З метою гарантованого виконання Статутних завдань Асоціації та 

забезпечення функціонування Асоціації створюється Резервний фонд 

Асоціації. Резервний фонд створюється і використається виключно для 

покриття непередбачених витрат поточної діяльності Асоціації. 

8.7.2. З метою розвитку нових напрямків діяльності Асоціації, проведення 

науково-вишукувальних робіт, просування інноваційних проектів, в 

Асоціації можуть створюватися фонд розвитку та інші фонди. 

8.7.3. Цільове призначення фондів, порядок створення та використання їх 

встановлюються відповідними Положеннями, затвердженим Загальними 

зборами  Асоціації. Поточне управління та контроль за використанням 

фондів Асоціації здійснює Рада Асоціації. 

8.7.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

серед Засновників  та учасників  Асоціації, членів органів управління та 

інших пов'язаних з ними осіб, працівників Виконавчої дирекції (крім 

передбаченої затвердженим кошторисом оплати їхньої праці, необхідних 

податків,  внесків та зборів). 

8.7.5. Право власності Асоціації реалізується Загальними зборами Асоціації, у  

порядку передбаченому законодавством України та цим Статутом. 

8.7.6. Збитки, завдані Асоціації в результаті порушення її майнових прав 

громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються Асоціації згідно чинного законодавства. 



 23 

 

9. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ АСОЦІАЦІЇ 

9.1. Для початку діяльності Асоціації Засновниками Асоціації створено 

Статутний капітал Асоціації у розмірі 160 (сто шістдесят) гривень. 

  

9.2. Кожний Засновник Асоціації вніс в Статутний капітал Асоціації по 10 

гривень, що забезпечує рівність їх прав та обов'язків. 

  

10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ 

10.1. Асоціація самостійно визначає перспективу розвитку, планує та здійснює 

свою діяльність.  

 

10.2. Асоціація здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів 

своєї роботи, веде статистичну звітність відповідно до чинного 

законодавства. 

  

10.3. Фінансовий і звітний рік в Асоціації встановлюються з першого січня по 

тридцять перше грудня поточного календарного року. 

 

10.4. Річний звіт фінансово-господарської діяльності Асоціації підлягає 

обговоренню на засіданні  Ради Асоціації і затвердженню Загальними 

зборами Асоціації. 

 

10.5.  Асоціація самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати 

праці, а також інші види стимулювання працівників, самостійно визначає 

фонд оплати праці. 

 

10.6. Локальними нормативними актами, затвердженими Загальними Зборами,   

можуть встановлюватись додаткові, відповідні до чинного законодавства 

трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їх 

категорій. 

 

10.7. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правила 

охорони праці, а також іншого законодавства здійснюються відповідними 

державними і громадськими організаціями та Ревізійною комісією 

Асоціації. 

 

11. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ 

11.1. Асоціація гарантує нерозголошення комерційної таємниці (в межах 

діючого законодавства), яка є конфіденційною інформацією її Учасників і 

стала відома Асоціації внаслідок здійснення останньою своєї Статутної 

діяльності Перелік інформації, що становить комерційну таємницю, 

визначається Радою Асоціації.  

 

12. ТРУДОВИЙ  КОЛЕКТИВ  ТА  ЙОГО  САМОВРЯДУВАННЯ 
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12.1. Трудовий колектив Асоціації складають всі громадяни, які працюють або 

беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (контракту, 

угоди), а також інших форм. що регулюють трудові відносини працівника 

з Асоціацією згідно діючого законодавства. 

 

13. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  АСОЦІАЦІЇ 

13.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом  реорганізації або ліквідації за 

рішенням Загальних зборів учасників  Асоціації  або суду та на інших 

підставах, передбачених законодавством України. 

У разі реорганізації Асоціації її права і обов’язки переходять до 

правонаступника.  

 

13.2. Про ліквідацію Асоціації Виконавча дирекція повідомляє у пресі і 

письмово сповіщаються кожний учасник Асоціації та контрагенти. 

 

13.3. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною 

Загальними зборами Учасників  Асоціації.  

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління Асоціацією. 

 

13.4 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, складає 

ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам  Асоціації на 

затвердження.  

Ліквідаційна комісія завершує виконання зобов’язань за раніше укладеними 

угодами і укладає нові угоди в межах своєї компетенції, виявляє 

кредиторів і дебіторів Асоціації, розподіляє майно, що залишилось. 

Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов’язки і 

відповідальність відповідно до законодавства України.  

 

13.5. У разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) майно та інші активи Асоціації, що 

залишилося після сплати податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і 

працівниками, передаються іншій неприбутковій організацій відповідного 

виду або зараховуються до доходу державного бюджету. 

 

13.6. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила 

свою діяльність, з моменту виключення її з Державного реєстру. 

 

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

14.1. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до 

укладених нею угод усім належним їй майном та капіталом, на які може 

бути звернене стягнення відповідно до чинного законодавства.  

 

14.2. Асоціація не відповідає за  зобов'язаннями Учасників, а Учасники не 

відповідають за зобов'язаннями Асоціації і один одного, якщо інше не 






