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   Керуючись законодавством України, Засновники Асоціації вирішили внести такі 
зміни до Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА»: 
 

1. Пункт 2.6. Статті 2 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в наступній 
редакції: 
Асоціація має право  засновувати обласні (регіональні) осередки, 

представництва, філії, в тому числі за межами України, в порядку, 
передбаченому чинним законодавством України та Статутом. 
2. Пункт 5.1. Статті 5 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в наступній 

редакції: 
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’ютерних систем контролю та 
управління товарно-грошовим обігом в торгівлі та сфері послуг, електронних 
та електро- технічних виробів, підприємства торгівлі, незалежно від форм 
власності, та які визнають Статут Асоціації і виявили бажання увійти до неї та 
сплачувати членські та вступні внески. 
3. Пункт 5.2. Статті 5 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в наступній 

редакції: 
Учасники Асоціації є чотирьох типів. 

4. Пункт 5.2.3. Статті 5 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в 
наступній редакції: 
Асоційовані члени Асоціації – юридичні особи, які прийняті до Асоціації, 

як Асоційовані члени Асоціації Радою Асоціації та затверджені загальними 
зборами Асоціації. Асоційовані члени Асоціації користуються тими ж правами 
що і члени Асоціації крім права брати участь в управлінні Асоціацією. Мають 
право дорадчого голосу.  

                   Асоційовані члени Асоціації через шість місяців переходять в статус Членів 
Асоціації, якщо за цей період до них немає письмових зауважень чи претензій 
від членів Асоціації прийнятих до відома Радою Асоціації. У разі наявності 
таких зауважень чи претензій питання про членство в Асоціації розглядається 
черговими Загальними зборами Асоціації.  
5. Додати Пункт 5.2.4. Статті 5 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» і викласти в 

наступній редакції: 
      Уповноважені представники Асоціації – фізичні особи із складу 

Засновників Асоціації, членів Асоціації обраних Загальними Зборами 
Асоціації до складу Ради Асоціації та Ревізійної комісії Асоціації, а також 
керівники обласних (регіональних) осередків обрані зборами Членів Асоціації 
обласних (регіональних) осередків. 
6.  Додати Пункт 5.7. Статті 5 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» і викласти в 

наступній редакції: 
Обласний (регіональний) осередок Асоціації. Представник Асоціації в 

області (регіоні). 



7. Додати Пункт 5.7.1. Статті 5 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА»  і викласти 
в наступній редакції: 
Вищим органом управління обласного (регіонального) осередку Асоціації є 

Збори Членів Асоціації області (регіону). 
8. Додати Пункт 5.7.2. Статті 5 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» і викласти в 

наступній редакції: 
Збори Членів Асоціації області (регіону) скликаються не рідше одного разу 

в квартал та оформляється протоколом, який підписується керівником та 
секретарем осередку та направляється до Виконавчої дирекції Асоціації. 
9. Додати Пункт 5.7.3. Статті 5 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» і викласти в 

наступній редакції: 
Керівник або секретар обласного (регіонального) осередку Асоціації 

письмово повідомляє учасників Асоціації про скликання Зборів за 15 днів до 
дати проведення. 
10. Додати Пункт 5.7.4. Статті 5 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» і викласти в 

наступній редакції: 
Збори Членів Асоціації правомочні приймати рішення за умови наявності 

кворуму, тобто, якщо на зборах присутні не менше 60% Членів Асоціації 
обласного (регіонального) осередку Асоціації. Рішення вважається прийнятим, 
якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Асоціації 
обласного (регіонального) осередку Асоціації. 
11. Додати Пункт 5.7.5. Статті 5 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» і викласти в 

наступній редакції: 
До компетенції Зборів Членів Асоціації обласного (регіонального) осередку 

Асоціації 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; 
- надання рекомендацій Раді Асоціації щодо прийняття до Асоціації 
Асоційованих Членів Асоціації; 
- захист прав та інтересів учасників Асоціації обласного (регіонального) 
осередку Асоціації  на місцевому рівні; 
- підготовка до Загальних зборів Асоціації; 
- вибори делегатів для участі в Загальних зборах Асоціації. 
12. Додати Пункт 5.7.6. Статті 5 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» і викласти в 

наступній редакції: 
Керівник обласного (регіонального) осередку Асоціації затверджується 

Радою Асоціації як Представник Асоціації в області (регіоні). 
13. Додати Пункт 5.7.7. Статті 5 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» і викласти в 

наступній редакції: 



Представник Асоціації в області (регіоні) отримує відповідної форми 
посвідчення щодо його повноважень підписане Головою Ради Асоціації. 
14. Додати Пункт 5.7.8. Статті 5 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» і викласти в 

наступній редакції: 
Діяльність обласного (регіонального) осередку, керівника та секретаря 

осередку в області (регіоні) регламентується відповідними Положеннями 
затвердженими Радою Асоціації. 
15. Статтю 7  Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в наступній редакції: 
Органи управління Асоціації. 
16. Пункт 7.1. Статті 7 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в наступній 

редакції: 
Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори Уповноважених 

представників Асоціації (далі Загальні Збори Асоціації). 
17. Пункт 7.2.4. Статті 7 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в 

наступній редакції: 
Загальні  збори Асоціації правомочні приймати рішення за умови наявності 

кворуму, тобто, якщо на зборах присутні не менше 60% Уповноважених 
представників Асоціації. Усі рішення приймаються шляхом відкритого або 
закритого голосування (допускається письмове голосування) і вважаються 
прийнятими якщо за них проголосувало більше половини Уповноважених 
представників Асоціації, присутніх на Загальних зборах Асоціації.  
18. Пункт 7.2.5. Статті 7 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в 
наступній редакції: 

Кожен Уповноважений представник Асоціації має один голос. 
19. Пункт 7.2.6. Статті 7 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в 

наступній редакції: 
Рішення Загальних зборів Асоціації приймаються кваліфікованою 

більшістю голосів присутніх на Загальних зборах Уповноважених 
представників Асоціації з таких питань: 

 -  прийняття Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень; 
- прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації. При цьому рішення  
про припинення діяльності Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього  
проголосували 3/4 присутніх на Загальних зборах Уповноважених 
представників Асоціації та не менше 3/4 Засновників Асоціації. 
20.Пункт 7.2.7. Статті 7 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в 
наступній редакції: 
    Рішення Загальних зборів з усіх інших питань ухвалюються простою 
більшістю голосів присутніх на Загальних зборах Уповноважених 
представників Асоціації. 
21.Пункт 7.2.8. Статті 7 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в 
наступній редакції: 

До компетенції Загальних зборів Асоціації входить: 
- визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження планів 
і   звітів про їх виконання; 
- схвалення змін та доповнень до Статуту; 



-  затвердження річних результатів діяльності Асоціації; 
-  затвердження кошторису витрат Асоціації; 
-  затвердження Положень та інших внутрішніх документів Асоціації; 
-  затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії; 
- обрання та звільнення членів Ради Асоціації, Президента, Виконавчого 
директора та Ревізійної комісії Асоціації; 
-  виключення із Асоціації членів Асоціації; 
- прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення 
ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу; 
-  делегування частини належних Загальним зборам Асоціації повноважень 
Раді Асоціації. 
В Загальних зборах Асоціації має право приймати участь кожен учасник 

Асоціації. 
22. Статтю  8 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в наступній редакції: 
Виконавчі органи Асоціації . 
23.Пункт 8.1.3. Статті 8 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в 
наступній редакції: 
     Засідання Ради Асоціації є правомочним, якщо на ньому присутні не менш 
як 60%  членів Ради Асоціації. Рішення Ради Асоціації приймаються відкритим 
голосуванням простою більшістю голосів присутніх. У випадку рівності 
голосів Голова Ради користується правом переважного голосу. 
     Як виключення Член Ради Асоціації може делегувати свої повноваження 
іншій особі в письмовому вигляді тільки на конкретне засідання Ради 
Асоціації і тільки по питаннях порядку денного засідання. 
     У разі необхідності прийняття Радою Асоціації термінового рішення, як 
виключення, допускається інтерактивне голосування членів Ради Асоціації, 
яке оформляється у письмовому вигляді кожним Членом Ради Асоціації. 
      Рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддали свої голоси більше 
половини Членів Ради Асоціації. Рішення підписується Головою Ради 
Асоціації в комплекті із додатком письмово оформлених рішень Членів Ради 
Асоціації. 
24.Пункт 8.1.5. Статті 8 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в 
наступній редакції: 
     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 поточний рік; 
-  здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів Асоціації і 
затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації; 
- надання рекомендацій Загальним зборам Асоціації про виключення із 
Членів Асоціації; 
- прийняття до Асоціації Асоційованих членів Асоціації (допускається 
інтерактивне прийняття рішення); 
-  виключення із Асоціації Асоційованих членів Асоціації;   



- затвердження штатного розкладу Виконавчої дирекції та посадових 
окладів; 
-   визначення та затвердження суми вступного та членського внеску;  
- розробка кошторису ліміту витрат Асоціації та надання його на 
затвердження Загальним зборам Асоціації; 
-  створення, реорганізація та ліквідація 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; 
-  затвердження зразка заяви на вступ до Асоціації; 
- затверджує зразки круглої печатки, емблеми, атрибутики та символіки 
Асоціації;  
-затверджує керівника обласного (регіонального) осередку як Представника 
Асоціації в області (регіоні) на підставі протоколу обласного 
(регіонального) осередку Асоціації.  

25. Пункт 9.1. Статті 9 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» викласти в наступній 
редакції: 
      Майно та кошти Асоціації є її власністю і утворюються за рахунок внесків 
членів 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). 
26.Додати Пункт 9.6. Статті 9 Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРЕККА» і викласти в 
наступній редакції: 
      З метою гарантованого виконання статутних завдань Асоціації та 
забезпечення життєдіяльності Асоціації створюється резервний фонд 
Асоціації. 
      Норми щодо джерел надходження до Резервного фонду Асоціації та щодо 
витрат встановлюються відповідним Положенням затвердженим Радою 
Асоціації. 

 
Підпис: 
Виконавчий директор Асоціації 
СИДОРЕНКО БОРИС ІВАНОВИЧ,  
паспорт серії СК № 799117, виданий  
Ірпінським  МВ ГУ МВС України  
в Київській області 18 березня 1998 року,  
проживає за адресою:  
08200, Київська область, м. Ірпінь, 
вул. Пролетарська, буд. 27,  
ідентифікаційний номер 1722510852____________________________ 


