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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Найменування громадської організації «Українська Демократія» (далі – 

Організація): 

повне – громадська організація «Українська Демократія»; 

скорочене – ГО «УкрДем»; 

повна власна назва Організації англійською мовою – «Ukrainian Democracy»; 

скорочена власна назва Організації англійською мовою – «UkrDem». 

1.2. Організація здійснює свою діяльність: 

1.2.1. зі статусом юридичної особи;  

1.2.2. на всій території України; 

1.2.3. без створення відокремлених підрозділів Організації. 

1.3. Організація керується в своїй діяльності: 

1.3.1. Нормами Конституції України, чинних міжнародних договорів України, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законів та інших 

нормативно-правових актів, прийнятих на основі Конституції України (далі – 

норми права); 

1.3.2. висновками Верховного Суду щодо застосування норм права;  

1.3.3. положеннями цього Статуту, що не суперечать нормам права; 

1.3.4. рішеннями Загальних Зборів, що не суперечать нормам права та 

відповідають положенням цього Статуту; 

1.3.5. актами Голови Організації, що не суперечать нормам права, рішенням 

Загальних Зборів та відповідають положенням цього Статуту. 

1.4. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 

установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 

відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила 

міжнародного договору. 

1.5. Відносини, не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами права. 

1.6. Відносини, не врегульовані цим Статутом та нормами права, регулюються 

актами Голови Організації. 

1.7. Тлумачення положень цього Статуту здійснюється Головою Організації. 
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2. МЕТА, ЦІЛЬ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

2.1. Метою Організації є здійснення і захист прав і свобод та задоволення 

інтересів членів Організації у їх взаємовідносинах з органами виконавчої влади, 

їх посадовими та службовими особами. 

2.2. Цілями Організації є:  

2.2.1. реалізація гарантованого ст. 19 Конституції України права фізичних та 

юридичних осіб на правовий порядок, який полягає в тому, що органи 

виконавчої влади, їх посадові та службові особи (далі – ОВВ) зобов`язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України; 

2.2.2. викриття недоліків та порушень норм права в діяльності ОВВ; 

2.2.3. поліпшення роботи ОВВ; 

2.2.4. дотримання ОВВ правових процедур, що є складовими принципу 

законності та принципу верховенства права; 

2.2.5. відновлення прав та задоволення інтересів членів Організації у їх 

взаємовідносинах з ОВВ; 

2.2.6. інші цілі, які сприяють реалізації мети Організації. 

2.3. Напрямами діяльності Організації є: 

2.3.1. аналітичний: оцінка та аналіз діяльності ОВВ, норм права, розробка 

проектів нормативно-правових актів тощо; 

2.3.2. адвокаційний: вплив на поліпшення діяльності ОВВ щодо дотримання 

ними норм права, відстоювання прав та представлення інтересів членів 

Організації тощо; 

2.3.3. медійний: висвітлення діяльності Організації, її членів, ОВВ тощо; 

2.3.4. просвітницький: підготовка роз’яснень та рекомендацій щодо застосування 

норм права, проведення навчальних заходів тощо. 

2.4. Для здійснення своєї мети, досягнення цілей та забезпечення реалізації своїх 

напрямів діяльності Організація має право здійснювати права, які прямо 

передбачені законодавством для громадських організацій, а також права, що не 

заборонені законом.  
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3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА 
ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

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

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 

років, підтримують мету, ціль, напрями діяльності Організації, дотримуються 

норм законодавства та визнають цей Статут. 

3.2. Особи, визначені підпунктом 3.1. цього Статуту, набувають членства 

Організації на підставі заяви за рішенням Голови Організації після сплати 

членських внесків. Зразок заяви, спосіб подання заяви та підтвердження сплати 

членських внесків затверджуються Головою Організації. 

3.3. Розмір та порядок сплати членських внесків затверджується Головою 

Організації. 

3.4. Порядок ведення обліку членів Організації затверджується Головою 

Організації. 

3.5. Члени Організації мають право: 

3.5.1. на захист своїх прав та представлення своїх інтересів Організацією у їх 

взаємовідносинах з органами в обсягах та на умовах, визначених Головою 

Організації; 

3.5.2. на участь в діяльності Організації за погодженням з Головою Організації. 

3.6. Перелік прав членів Організації, визначений підпунктом 3.5. не є вичерпним, 

члени Організації також мають права, визначені законодавством для членів 

громадських об’єднань та учасників товариств. 

3.7. Член Організації не має права голосу при прийнятті Загальними Зборами 

рішень з питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і 

Організацією.  

3.8. Члени Організації зобов’язані: 

3.8.1. дотримуватись положень цього Статуту та актів Голови Організації під час 

здійснення прав члена Організації; 

3.8.2. регулярно сплачувати членські внески. 

3.9. Членство Організації припиняється: 
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3.9.1. за бажанням члена Організації з дня подання до Голови Організації заяви 

про припинення членства. Порядок подання такої заяви затверджується Головою 

Організації;  

3.9.2. за рішенням Голови Організації на підставі порушення одного з обов’язків 

члена Організації, визначених підпунктами 3.8.1. та 3.8.2. цього Статуту; 

3.9.3. у випадку смерті члена Організації. 

3.10. Голова Організація має право в будь-який момент ініціювати перевірку 

виконання будь-яким членом Організації своїх обов’язків, визначених 

підпунктами 3.8.1. та 3.8.2. цього Статуту. На час проведення такої перевірки, 

строк якої становить не більше 3-х робочих днів, членство Організації особи, 

щодо якої така перевірка проводиться, призупиняється за рішенням Голови 

Організації. Особа, членство якої призупинено, тимчасово втрачає права та 

статус члена Організації. Результатом проведення такої перевірки для особи, 

щодо якої така перевірка проводиться, може бути: 

3.10.1. поновлення членства Організації за рішенням Голови Організації; 

3.10.2. припинення членства Організації за рішенням Голови Організації 

відповідно до підпункту 3.9.2. цього Статуту. 

3.11. Особа, членство якої було припинено на підставах, визначених 

підпунктами 3.9.1. та 3.9.2. цього Статуту, має право необмежену кількість разів 

повторно набувати членства Організації у порядку, встановленому підпунктом 

3.2. цього Статуту. 

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

4.1. Загальні збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом 

управління Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її 

діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Голови Організації.  

4.2. До виключної компетенції Загальних Зборів належить прийняття наступних 

рішень про: 

4.2.1. внесення змін до Статуту; 

4.2.2. відчуження майна Організації; 



 

Сторінка 6 з 9 
 

4.2.3. саморозпуск або реорганізацію Організації; 

4.2.4. про обрання та відкликання Голови Організації. 

4.2.5. Перелік, встановлений підпунктом 4.2. цього Статуту, не є вичерпним та 

доповнюється іншими питаннями, віднесеними законодавством до виключної 

компетенції вищого органу управління громадського об’єднання або загальних 

зборів учасників товариства. 

4.3. До складу Загальних зборів входять всі чинні члени Організації, членство 

яких не припинено чи не призупинено. 

4.4. Загальні збори скликаються на вимогу Голови Організації або не менше 

10% членів Організації шляхом повідомлення інших членів Організації у 

порядку, затвердженому Головою Організації. 

4.5. Засідання Загальних Зборів проводяться не рідше 1 разу на 2 роки. 

4.6. Засідання Загальних Зборів можуть проводитися в «очному» (шляхом 

проведення особистої зустрічі без використання телекомунікацій) або 

дистанційному режимі (шляхом використання засобів зв’язку, мережі інтернет, 

телекомунікацій). 

4.7. Засідання Загальних Зборів в «очному» режимі є повноважним за умови 

присутності на ньому 100% членів Організації, які станом на дату прийняття 

рішення перебувають на обліку в Організації та членство яких не припинено чи 

не призупинено.  

4.8. Головує на засіданні Загальних Зборів в «очному режимі» Голова 

Організації, який також формує Порядок денний такого засідання. 

4.9. Рішення Загальних зборів в «очному» режимі засідання приймається 

шляхом голосування та вважається прийнятим в разі набрання 100% голосів та 

дотримання умов, встановлених підпунктами 4.7. та 4.8. цього Статуту. 

4.10. Рішення, які належать до виключної компетенції Загальних Зборів, можуть 

бути прийняті лише в «очному» режимі засідання Загальних Зборів, в порядку 

визначеному підпунктами 4.7., 4.8. та 4.9. цього Статуту. 
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4.11. Порядок організації засідань Загальних Зборів в дистанційному режимі 

затверджується Головою Організації, який головує на такому засіданні та 

формує порядок денний такого засідання. 

4.12. Процедура прийняття рішень Загальних Зборів в дистанційному режимі 

полягає в погодженні електронного проекту рішення членами Організації 

шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису. 

4.13. Рішення Загальних зборів в дистанційному режимі засідання вважається 

прийнятим в разі погодження протягом 1 календарного дня електронного 

проекту рішення усіма членами Організації (100%), які станом на дату прийняття 

рішення перебувають на обліку в Організації та членство яких не припинено чи 

не призупинено.  

4.14. Рішення, дії, бездіяльність Загальних Зборів можуть бути оскаржені в 

судовому порядку. 

5. ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ 

5.1. Голова Організації є одноосібним єдиним виконавчим органом Організації, 

підзвітним та підконтрольним Загальним зборам. 

5.2. Голова Організації, як керівник Організації, без доручення діє від імені 

Організації та представляє її у відносинах з органами державної влади, а також 

юридичними та фізичними особами. 

5.3. До повноважень Голови Організації належить організація поточної 

діяльності Організації та вирішення будь-яких питань діяльності Організації (в 

тому числі управління майном Організації), крім тих, що належать до виключної 

компетенції Загальних Зборів, зокрема, Голова Організації: 

5.3.1. виступає розпорядником коштів та майна Організації (без права 

відчуження майна Організації), укладає та підписує від імені Організації 

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

дій та представництва від імені Організації; 
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5.3.2. здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та 

звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та 

стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації; 

5.3.3. затверджує поточні плани діяльності Організації та заходи, необхідні для 

їх виконання; 

5.3.4. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом, а також ті, що 

випливають з норм законодавства для керівника юридичної особи. 

5.4. На виконання своїх повноважень Голова Організації видає акти: рішення, 

накази, розпорядження. 

5.5. Голова Організації обирається серед членів Організації.  

5.6. Рішення про обрання та відкликання Голови Організації приймається 

Загальними Зборами в порядку, визначеному підпунктом 4.10. цього Статуту, 

при цьому рішення про відкликання Голови Організації приймається без 

урахування голосу Голови Організації. 

5.7. Строк повноважень Голови Організації становить 10 років. 

5.8. Голова Організації звітує щоквартально перед членами Організації шляхом 

розсилки електронного звіту членам Організації. 

5.9. Рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути оскаржені до 

Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути таку скаргу в порядку, 

встановленому законодавством про звернення громадян. 

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 
КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ 

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

або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань 

від фізичних та юридичних осіб, внесків членів Організації; набуті в результаті 

підприємницької діяльності Організації; майном, придбаним за рахунок власних 

коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом. 

6.2. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають 

розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками 
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(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами 

органів управління та іншими пов’язаними з ними особами. 

6.3. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) 

та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

6.4. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду (громадським організаціям) або 

зараховані до доходу бюджету.  

6.5. Право власності Організації реалізовують Загальні Збори в порядку, 

передбаченому законодавством та цим Статутом.  

6.6. Відчуження майна Організації є виключним правом Загальних Зборів.  

6.7. Інші функції щодо управління майном Організації (крім права відчуження 

майна Організації) за рішенням Загальних Зборів покладаються на Голову 

Організації шляхом внесення змін до Статуту Організації в частині відповідних 

повноважень Голови Організації та Загальних Зборів. 

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Рішення про внесення змін до цього Статуту приймається Загальними 

Зборами в порядку, визначеному підпунктом 4.10. цього Статуту, шляхом 

викладення Статуту Організації в новій редакції. 

7.2. Виключне право, без права передоручення іншим особам, представляти 

Організацію перед суб’єктом державної реєстрації для здійснення державної 

реєстрації внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

(далі – ЄДР), про Організацію, а також інших реєстраційних дій у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб та їхньої символіки має особа, яка станом 

на прийняття відповідного рішення займала посаду Голови Організації, що 

підтверджується відомостями ЄДР про керівника Організації.  

7.3. Рішення про саморозпуск чи реорганізацію Організації приймається 

Загальними Зборами в порядку, визначеному підпунктом 4.10. цього Статуту. 


