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1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 

1.1. «Екологічно-гуманітарне  об’єднання Зелений Світ» є громадською організацією, 

метою діяльності якої не є одержання прибутку. 

1.2. Офіційно  визнане найменування: Громадська організація «Екологічно-

гуманітарне  об’єднання Зелений Світ».  

Офіційно  визнана  назва англійською мовою:  Environmental Humanitarian Association 

«Green World».  

Офіційно  визнане  скорочене  найменування - ЕГО  «Зелений  Світ».  

1.3. Далі  у тексті Статуту  -  ЕГО  «Зелений  Світ», Організація.   

 

1.4. ЕГО  «Зелений  Світ» утворюється і діє на засадах демократичного 

самоуправління, керуючись власним Статутом, відповідно до Конституції України, Закону 

України «Про громадські об’єднання», інших законів України та міжнародних правових актів, 

зокрема Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень 

та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.  

 

1.5. ЕГО  «Зелений  Світ» діє на принципах: добровільності, самоврядності, 

рівноправності, ненасилля, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, 

відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості та публічності. 

 

1.6. Членами ЕГО  «Зелений  Світ» є фізичні особи. Члени ЕГО  «Зелений  Світ» у 

власних діях прагнуть дотримуватися етичних принципів гуманізму, поваги до природи, 

відкритості та гласності, активної громадянської позиції та відповідальності, партнерства, 

скромності та ощадливого використання природних ресурсів.  

 

1.7.     Метою діяльності   ЕГО  «Зелений  Світ»  є  збереження природної та 

історико-культурної спадщини, як необхідних умов  гармонійного життя людини, а також 

захист екологічних прав.  

 

1.8.  Цілями діяльності ЕГО  «Зелений  Світ»  є:  

- вивчення, збереження та відтворення природної та історико-культурної спадщини; 

- покращення стану довкілля; 

- створення та вільне поширення екологічної, історико-культурної та правової 

інформації у друкованій, електронній та аудіо-візуальній формі; 

- освітня та просвітницька діяльність, виховання екологічної та правової свідомості; 

- пропагування методів діяльності, дружніх до природного довкілля та історико-

культурного середовища; 

- пропагування принципів екологічного світогляду та цілісної гуманістичної етики; 

- сприяння впровадженню принципів сталого розвитку; 

- моніторинг дотримання та захист прав людини  в  органах  державної влади, 

місцевого самоврядування та  в  суді; 

- сприяння становленню в Україні правової держави та громадянського суспільства. 

 

1.9.1. ЕГО  «Зелений  Світ» може  використовувати  інші  види  діяльності, не  

заборонені  Конституцією, законами  України  1.9. Основними напрямами  діяльності  ЕГО  

«Зелений  Світ»  є:  

- проведення  інформаційних, виховних, просвітницьких  та дослідницьких заходів 

(лекцій, бесід, семінарів,  конференцій, тренінгів, некомерційних художніх, фото- та книжкових 

виставок, презентацій, експедицій, інформаційних турів, прес-конференцій, створення 

аналітичних доповідей, інформаційних ресурсів у мережі  Інтернет тощо); 

- поширення друкованих видань, аудіовізуальної продукції, інформації на цифрових 

носіях; 

- участь у  практичних заходах та проектах з вивчення та збереження природної та 

історико-культурної спадщини; 
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- заснування з метою досягнення своєї статутної мети засобів масової інформації; 

- використання  правових   методів  громадянської  ініціативи у   вирішенні  

екологічних, суспільних та гуманітарних проблем (участь у проведенні громадських  слухань та 

відкритих засідань органів влади, громадська екологічна експертиза, інформаційні  запити, 

звернення, пропозиції, моніторинг та громадська експертиза дій органів влади, зокрема – щодо 

дотримання прав людини, участь  у  розробці  програм та проектів  рішень, виступи у пресі і т. 

ін); 

- участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності ЕГО  

«Зелений  Світ»  та важливих питань державного і суспільного життя; 

- реалізація права вільного поширення інформації та доступу до публічної інформації; 

- реалізація права участі у прийнятті органами владних повноважень рішень з питань 

довкілля, збереження природної та історико-культурної спадщини, сталого розвитку; 

- реалізація права проведення мирних зібрань; 

 - реалізація права доступу до правосуддя. 

та міжнародними правовими актами. 

 

1.10. У своїй діяльності ЕГО  «Зелений  Світ» спирається на  широку  громадськість, 

співпрацює з іншими  громадськими об’єднаннями та фізичними особами на основі 

усвідомлення ними спільності мети, цілей та видів діяльності.  

1.10.1. ЕГО  «Зелений  Світ» за рішенням вищого керівного органу Організації може  

вступати  до  громадських  спілок, коаліцій, асоціацій різного рівня.  

1.10.2. ЕГО «Зелений  Світ» за рішенням вищого керівного органу Організації та 

згідно із цим Статутом може створювати відокремлені підрозділи - у порядку, визначеному 

чинним законодавством.  

1.10.3. З метою  досягнення статутної  мети та цілей діяльності ЕГО  «Зелений  Світ»  

може активно взаємодіяти  з  органами  державної  влади, освітніми, науковими, культурними 

закладами,  релігійними, молодіжними, благодійними  організаціями  та   фондами, засобами  

масової  інформації, політичними  партіями та комерційними структурами, легалізованими як в 

Україні, так і за кордоном. Зокрема ЕГО  «Зелений  Світ»  може делегувати власних 

представників до дорадчих та консультативних органів, що створюються органами державної 

влади, місцевого самоврядування, державними установами тощо. 

 

1.11. ЕГО  “Зелений  Світ” є юридичною особою, може виступати учасником цивільно-

правових відносин та володіє усією повнотою майнових та немайнових прав, гарантованих 

громадським об’єднанням Конституцією, законами України та міжнародними правовими 

угодами.  

 

1.12. Юридична адреса ЕГО  “Зелений  Світ”:   Тернопільська обл. м. Чортків вул. Лесі 

Українки, б. 8 кв.1. 

 

 

2. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ 

 

2.1.    Членами ЕГО  «Зелений  Світ» у відповідності до положень Закону України «Про 

громадські об’єднання» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 

які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років. 

2.1.1. Не може бути привілеїв чи обмежень у питаннях реалізації права членства у ЕГО  

«Зелений  Світ» за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, громадянства, 

за мовними або іншими ознаками. 

 

2.2. Порядок набуття членства у ЕГО «Зелений Світ» передбачає: подання  письмової  

заяви про вступ до Організації, підтриманої письмовою  рекомендацією одного з членів ЕГО  

«Зелений  Світ», попереднє погодження заяви Колегією ЕГО  «Зелений  Світ» (постійно 



 4 

діючого керівного  органу ЕГО  «Зелений  Світ») та розгляд заяви про вступ Загальним 

зібранням ЕГО  «Зелений  Світ».  Членство у ЕГО  «Зелений  Світ» вважається набутим з 

моменту прийняття позитивного рішення Загальним зібранням ЕГО  «Зелений  Світ». 

 

2.3. Умовою підтвердження членства є активна участь у діяльності ЕГО  «Зелений  

Світ».   

 

2.4. Умовою припинення членства у ЕГО «Зелений Світ» може бути власне бажання, 

або виключення з ЕГО «Зелений Світ». 

 

 2.5. Підставою виключення з ЕГО «Зелений Світ» може бути тривале (більше двох 

років) самоусунення від участі у діяльності Організації, а також дії члена ЕГО «Зелений Світ»: 

що грубо що порушують  положення  даного  Статуту , що є несумісним із основними 

етичними принципами, якими керується ЕГО «Зелений Світ», що завдають Організації 

матеріальної шкоди чи шкодять її діловій репутації.  

 

2.6. Порядок припинення членства за власним бажанням передбачає подання 

письмової заяви та її розгляд Колегією ЕГО «Зелений Світ».   

 

2.7.Виключення з Організації відбувається за рішенням Загального зібрання ЕГО 

«Зелений Світ» або Колегії ЕГО «Зелений Світ». Питання про виключення з Організації 

вноситься до порядку денного Загального зібрання ЕГО «Зелений Світ» на підставі 

відповідного рішення Колегії ЕГО «Зелений Світ». Рішення Колегії ЕГО «Зелений Світ» про 

виключення з Організації може бути скасоване Загальним зібранням  ЕГО «Зелений Світ». 

 

2.8.  Члени ЕГО  «Зелений  Світ» мають право: отримувати інформацію, що стосується 

діяльності Організації; брати участь у Загальному Зібранні ЕГО  «Зелений  Світ» з правом 

вирішального голосу; виносити  на  розгляд  органів управління Організації питання та 

пропозиції у відповідності до її статутної мети, цілей та видів діяльності; брати  участь  в  

ухваленні   відповідних   рішень; оскаржити рішення органів управління ЕГО  «Зелений  Світ», 

обирати та бути обраними до керівних органів Організації, добровільно вийти з числа членів 

Організації. 

2.8.1. Члени ЕГО  «Зелений  Світ» не мають права на частку майна ЕГО  «Зелений  

Світ» та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) ЕГО  «Зелений  

Світ»  не підлягають розподілу між його членами і не можуть використовуватися для вигоди 

будь-якого окремого члена ЕГО  «Зелений  Світ», його посадових осіб (крім оплати їх праці та 

відрахувань на соціальні заходи). 

 

2.9. Члени ЕГО  «Зелений  Світ» мають наступні обов’язки: поділяти  мету, цілі та 

напрями   діяльності ЕГО  “Зелений  Світ”; дотримуватися вимог цього Статуту та основних 

етичних принципів, якими повинні керуватися члени Організації; брати активну участь у роботі 

Організації, реалізації її цілей; підтримувати режим комунікації з Організацією – у тому числі з 

використанням електронних засобів зв’язку, сумлінно та відповідально виконувати рішення 

керівних органів; не допускати дій, що завдають Організації матеріальної шкоди чи шкодять її 

діловій репутації; не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією 

Організації та/або її членів, відповідати за надані ними рекомендації щодо прийняття до ЕГО  

«Зелений  Світ» нових членів; 

 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА 

 

3.1. Органами управління Організації є: Загальне Зібрання ЕГО  «Зелений  Світ» та 

Колегія ЕГО  «Зелений  Світ».  

 

3.2. Постійно діючим виконавчим органом Організації є Виконавча дирекція ЕГО  

«Зелений  Світ». 
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3.3. Контролюючим та наглядовим органом Організації є Наглядова рада ЕГО  

«Зелений  Світ». 

 

3.4. Вищим  керівним органом  у ЕГО  «Зелений  Світ» є Загальне Зібрання, що 

скликається не рідше ніж 1 раз на рік  за ініціативи Колегії ЕГО  «Зелений  Світ», Наглядової 

ради ЕГО  «Зелений  Світ», Виконавчої дирекції ЕГО  «Зелений  Світ», або на вимогу десяти 

відсотків від загального складу членів ЕГО  «Зелений  Світ».  

 

3.5. До   виключної  компетенції  Загального   Зібрання  ЕГО  “Зелений  Світ” 

належить: 

* прийняття Статуту  ЕГО  «Зелений  Світ»,  внесення   до  нього  змін  та  доповнень, 

прийняття Статуту у новій редакції; 

* вибори   членів та голови Колегії, Виконавчої дирекції та Наглядової ради ЕГО  

«Зелений  Світ», виконавчого директора та бухгалтера ЕГО  “Зелений  Світ”, що проводяться 

не рідше аніж один раз на два роки;  

*  заслуховування  та затвердження щорічних звітів Колегії, Виконавчої дирекції ЕГО  

«Зелений  Світ» про діяльність та використання коштів та майна ЕГО  «Зелений  Світ»; 

*   затвердження  стратегій, програм, робочих проектів, планів діяльності ЕГО  

«Зелений  Світ»; 

*  ухвалення  рішень  про  вступ  ЕГО  «Зелений  Світ»   до  громадських спілок 

(коаліцій, асоціацій, мереж і т. ін.)  регіонального, всеукраїнського, міжнародного   рівня та 

вихід з них; 

* ухвалення  рішень  про створення у відповідності до чинного законодавства 

відокремлених підрозділів  ЕГО  «Зелений  Світ»   без набуття ними статусу юридичної особи; 

*  ухвалення  рішень щодо виключення з ЕГО  «Зелений  Світ»  внаслідок   грубих    

порушень  положень  даного  Статуту та основних етичних принципів, якими керуються члени 

Організації; 

* розгляд скарг членів ЕГО  «Зелений  Світ» на дії або бездіяльність Колегії та 

Виконавчої дирекції  ЕГО  «Зелений  Світ», посадових осіб  ЕГО «Зелений Світ»; 

*  затвердження символіки Організації; 

*  скасування   рішень  Колегії та Виконавчої дирекції ЕГО «Зелений Світ», якщо вони 

суперечать нормам даного Статуту, затверджених  стратегій, положень та інших документів 

Організації; 

* ухвалення загальних рішень про розпорядження коштами та майном ЕГО  «Зелений  

Світ»; 

*  питання   про  реорганізацію   та  саморозпуск ЕГО «Зелений Світ».   

3.5.1 Керівні органи ЕГО «Зелений Світ» звітують перед членами Організації один раз 

на рік. 

3.5.2. Крім того, Загальне Зібрання ЕГО «Зелений Світ» може розглянути будь-яке 

питання діяльності ЕГО  «Зелений  Світ», зокрема розгляд скарг членів ЕГО  «Зелений  Світ» 

на дії або бездіяльність органів управління та посадових осіб Організації. 

 

3.6. Проект Порядку денного Загального зібрання  затверджується Колегією ЕГО 

«Зелений Світ» та повідомляється Виконавчим директором всім членам Організації не пізніше 

як за 5 днів до дати проведення Загального зібрання. Будь-який член Організації має право 

запропонувати включення до порядку денного будь-яких питань діяльності Організації не 

пізніше ніж за 2 дні до дати проведення Загального зібрання.  

  

3.7. Загальне Зібрання  ЕГО  «Зелений  Світ»  вважається правомочним за умови  ани 

присутності  на ньому більш ніж половини від загальної кількості членів Організації.  

 

3.8. Рішення Загального Зібрання приймаються шляхом  загальної  згоди або більшістю 

від загальної кількості членів Організації. Виняток складають рішення про внесенні змін та 

доповнень до Статуту, а також – рішень про реорганізацію та саморозпуск ЕГО  «Зелений  Світ». 
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3.9. Позиція   меншості   при ухваленні  рішень  Загального Зібрання  може  бути  

врахована  у  вигляді  протокольно  оформленої  окремої  думки. 

 

3.10. Постійно діючим керівним  органом в Організації є  Колегія ЕГО  «Зелений  Світ» 

в  складі   не менш ніж трьох членів Організації, що  обираються  терміном на 2 роки Загальним  

Зібранням ЕГО  «Зелений  Світ». Члени Колегії виконують власні обов’язки на громадських 

засадах. 

 

3.11. Діяльність Колегії ЕГО  «Зелений  Світ» здійснюється переважно у формі засідань. 

Засідання   Колегії ЕГО  «Зелений  Світ» скликаються  за ініціативи Голови Колегії ЕГО  

«Зелений  Світ»,  будь-кого з членів Колегії ЕГО  «Зелений  Світ»,  Виконавчої дирекції ЕГО  

«Зелений  Світ» по  мірі необхідності, але не рідше  одного разу  на квартал. Засідання 

вважається правомочним за умови присутності на ньому не менше ніж половини членів ЕГО  

«Зелений  Світ». Рішення колегії ЕГО  «Зелений  Світ» приймається консенсусом або шляхом 

голосування - не менше ніж половиною голосів від загального складу Колегії ЕГО «Зелений 

Світ». У окремих випадках, зокрема при неможливості скликання засідання  Колегії ЕГО  

«Зелений  Світ», рішення приймається шляхом голосування із використанням електронних 

засобів зв'язку. 

 

3.12. Відповідальність за організаційні питання діяльності Колегії ЕГО  «Зелений  

Світ» несе Голова Колегії ЕГО  «Зелений  Світ». До участі у засіданнях Колегії ЕГО  “Зелений  

Світ” можуть залучатися члени Виконавчої дирекції ЕГО  “Зелений  Світ” з правом дорадчого 

голосу. До участі у засіданнях Колегії ЕГО  “Зелений  Світ” можуть запрошуватися члени 

Наглядової ради “Зелений  Світ» (за їхньою згодою) з правом дорадчого голосу. 

 

3.13. До компетенції  Колегії  ЕГО  “Зелений  Світ” належить : 

* розробка та подання на  розгляд   Загального  зібрання проектів щорічних звітів, 

стратегій, програм, робочих проектів, планових заходів - з метою реалізації цілей діяльності 

ЕГО «Зелений  Світ»; 

* прийняття рішень щодо порядку виконання стратегій, програм, робочих проектів, 

планових заходів; 

*  попередній розгляд заяв  про вступ до ЕГО «Зелений  Світ»  нових  членів; 

*  розгляд питань  про  припинення членства  у ЕГО “Зелений  Світ” за власним 

бажанням; 

*  розроблення та подання на  розгляд   Загального  Зібрання  проектів  рішень  та  

угод, у тому числі  з  питань  планів діяльності, вступу до громадських спілок, змін та 

доповнень до Статуту;  

*  загальне керівництво  поточними справами та проектами Організації;  

*  ухвалення поточних рішень про розпорядження коштами та майном ЕГО  “Зелений  

Світ”; 

*  розподіл  функцій між членами Організації та членами Колегії;  

*  погодження форм зовнішніх  контактів Організації; 

* розгляд скарг членів ЕГО  «Зелений  Світ» на дії або бездіяльність Виконавчої 

дирекції ЕГО  «Зелений  Світ» та посадових осіб Організації; 

* розгляд питань трактування положень даного Статуту.   

 

3.14. Голова Колегії ЕГО  «Зелений  Світ»: 

*  обирається Загальним зібранням ЕГО  «Зелений  Світ» на термін 2 роки; 

*  як посадова особа (керівник) ЕГО  «Зелений  Світ» виконує керівні обов’язки  на 

громадських засадах; 

*  організує роботу Колегії ЕГО  «Зелений  Світ» та головує  на  її засіданнях;  

* затверджує проект щорічного звіту ЕГО  «Зелений  Світ» про діяльність, 

використання коштів та майна Загальному  Зібранню;  
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*  має право представляти ЕГО «Зелений Світ», вчиняти юридичні дії від імені ЕГО 

«Зелений Світ» без довіреності, у тому числі підписувати договори; 

* приймає та виносить на розгляд Колегії ЕГО  «Зелений  Світ» або Загального 

зібрання Колегії ЕГО  «Зелений  Світ» скарги членів ЕГО  «Зелений  Світ» на дії або 

бездіяльність органів управління та посадових осіб Організації; 

   

3.13. Виконавча дирекція ЕГО «Зелений  Світ» у складі виконавчого директора, 

бухгалтера та за потреби - інших посадових осіб є постійно діючим виконавчим органом ЕГО 

«Зелений  Світ». 

3.13.1 Виконавча дирекція ЕГО «Зелений  Світ» обирається Загальним зібранням ЕГО 

«Зелений  Світ» на термін 2 роки; 

 

3.14. Виконавчий директор ЕГО  «Зелений  Світ»: 

*   обирається Загальним зібранням ЕГО  «Зелений  Світ» на термін 2 роки;   

* організує поточну діяльність Організації у відповідності до Статуту, рішень 

Загального зібрання, рішень Колегії ЕГО  «Зелений  Світ», рекомендацій Наглядової ради ЕГО  

«Зелений  Світ», затверджених стратегій, програм, робочих проектів, планових заходів, 

зовнішніх зобов’язань  Організації;  

* представляє  Загальному  Зібранню  та оприлюднює на офіційній веб-сторінці 

Організації щорічний звіт ЕГО  «Зелений  Світ» про діяльність, використання коштів та майна;  

* представляє Колегії ЕГО «Зелений Cвіт» робочі та фінансові звіти за виконаними 

проектами;   

*  має право представляти ЕГО  «Зелений  Світ для здійснення реєстраційних дій; 

* має право представляти ЕГО «Зелений Світ», вчиняти юридичні дії від імені ЕГО 

«Зелений Світ» без довіреності, у тому числі підписувати договори; 

*  в межах своїх повноважень дає доручення іншим посадовим особам  Організації та 

контролює їхнє виконання; 

* укладає угоди фізичними та юридичними особами з метою реалізації цілей 

діяльності ЕГО «Зелений  Світ» у рамках відповідних проектів, програм, планових заходів 

тощо; 

*  підтримує  режим  поінформованості  та  взаємодії  між  членами  Організації;  

*  в  межах  своїх повноважень має  право робити  заяви  від  імені  Організації;  

*  відповідає  за стан збереження  коштів та  майна Організації; 

*  в  межах  своїх повноважень може видавати накази по Організації; 

* спільно з бухгалтером веде фінансову та облікову документацію. 

 

3.15. Бухгалтер ЕГО  «Зелений  Світ»: 

3.15.1 Обирається Загальним зібранням ЕГО  «Зелений  Світ» на термін 2 роки;   

3.15.2. Формує, підписує та  зберігає  усю бухгалтерську  документацію у 

відповідності до порядку, встановленого чинним законодавством, розробляє та представляє 

Виконавчому директору ЕГО  «Зелений  Світ» щорічний фінансовий  звіт,  фінансові звіти за 

виконаними проектами, спільно  з  Виконавчим директором ЕГО  «Зелений  Світ»   відповідає  

за збереження  коштів Організації.   

 

3.16. Постійно діючим контролюючим, наглядовим та дорадчим органом  в Організації 

є  Наглядова рада ЕГО  «Зелений  Світ» у  складі не менш ніж трьох осіб, що  обираються 

терміном на 2 роки Загальним  Зібранням ЕГО  «Зелений  Світ». Члени  Наглядової ради  не  

можуть одночасно  бути  членами  Колегії  ЕГО  «Зелений  Світ».  Членами  Наглядової ради  

ЕГО «Зелений  Світ» можуть бути  обрані особи, які не є членами членами  ЕГО  «Зелений  

Світ». Члени Наглядової ради ЕГО  «Зелений  Світ» виконують власні обов’язки на 

громадських засадах. 

 

3.17. До компетенції Наглядової ради ЕГО  «Зелений  Світ» належить:   

* здійснення  нагляду  за  дотриманням  Статуту, виконанням стратегій діяльності ЕГО  

«Зелений  Світ», етичних принципів діяльності його членів,  
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* контроль за фінансовою  діяльністю та збереженням майна  Організації; 

* розгляд скарг членів ЕГО «Зелений Світ»; 

* винесення на розгляд Колегії  ЕГО  «Зелений  Світ» питань про здійснення 

зовнішнього аудиту діяльності Організації. 

 

3.18. З метою виконання покладених на неї завдань Наглядова рада ЕГО  «Зелений  

Світ» або будь-хто з її членів має право: 

* вимагати від посадових осіб ЕГО «Зелений Світ» подання їй усіх необхідних 

документів та інформаційних матеріалів, зокрема для проведення ревізії фінансової та 

господарської діяльності ЕГО «Зелений Світ»; 

* вимагати негайної зустрічі із Головою Колегії або Виконавчим директором ЕГО 

«Зелений Світ» з питань діяльності Організації; 

 

3.19. Повідомлення Наглядової ради ЕГО  «Зелений  Світ» про виконання нею 

контрольних функцій виноситься  на  розгляд  Загального Зібрання. Висновки, рекомендації та 

зауваження Наглядової ради  ЕГО  «Зелений  Світ» щодо виконання нею контрольних функцій, 

дотриманням  Статуту ЕГО  «Зелений  Світ», виконанням стратегій діяльності ЕГО  «Зелений  

Світ», етичних принципів діяльності його членів надаються керівним та виконавчими органам 

Організації та вважаються обов’язковими до розгляд у найкоротші строки. 

 

 

4. КОШТИ   ТА  МАЙНО 

 

4.1. ЕГО  «Зелений  Світ»  для виконання своєї статутної мети, реалізації цілей та 

напрямів діяльності має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим 

майном, набутим відповідно до закону. 

 

4.2. Кошти  та  майно ЕГО  «Зелений  Світ»  можуть передаватися організації її 

членами,  іншими громадянами, підприємствами, установами та організаціями, тимчасово 

надаватися у користування, набуватися на інших підставах, не заборонених законом, із 

врахуванням того, що діяльність ЕГО  «Зелений  Світ» не має на меті отримання прибутку. 

 

4.3. Право власності на кошти та майно реалізовує Загальне зібрання ЕГО  «Зелений  

Світ» в порядку, передбаченому законом та Статутом ЕГО  «Зелений  Світ». Окремі функції 

щодо управління майном та контролю за його використанням і збереженням за рішенням 

Загального зібрання покладені на Колегію ЕГО  «Зелений  Світ» та Наглядову раду ЕГО  

«Зелений  Світ». 

 

4.4. ЕГО  «Зелений  Світ»  зобов’язане  вести бухгалтерський облік, фінансову та 

статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів, надавати фінансову звітність у 

відповідності до чинного законодавства України та укладених ним угод, оприлюднювати 

відомості про джерела отримання та порядок використання коштів та майна Організації. 

 

4.5. Кошти  та  майно  ЕГО «Зелений Світ» перебувають  у  її колективній  власності, 

вони використовуються у відповідності  до  чинного законодавства  України:  для  реалізації   

статутної мети, цілей, завдань та напрямків діяльності, видатків на утримання, забезпечення  

діяльності   та  розвитку Організації, включаючи  оплату   послуг  зі  сторони  інших  фізичних 

осіб, підприємств та  організацій. 

 

4.6. Отримані доходи, кошти та майно ЕГО «Зелений Світ», або їх частини  не можуть 

розподілятися між членами Організації, її працівниками та посадовими особами, членів органів 

управління та інших пов’язаних з ними осіб (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску). 
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4.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до 

укладених нею угод та згідно з чинним законодавством України. Організація не відповідає за 

зобов'язаннями членів, а члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, крім   випадків, 

встановлених законом та даним Статутом. 

 

4.8. ЕГО  «Зелений  Світ»  зобов’язане  зберігати правоустановчі документи, 

документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до статутної 

мети та цілей діяльності у відповідності до чинного законодавства та надавати цю інформацію 

компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках, 

передбачених законом.  

 

4.9 У разі припинення діяльності ЕГО  «Зелений  Світ» , як  юридичної особи (у 

результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його майно та кошти за 

рішенням Загального зібрання передаються на статутні цілі іншому (кільком іншим) 

громадському об'єднанню відповідного виду, а в разі неприйняття такого рішення - 

зараховуються відповідно до закону до бюджету.  

 

 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

5.1. Рішення про зміни та доповнення до Статуту приймаються на Загальному Зібранні 

трьома чвертями голосів від загальної кількості членів ЕГО «Зелений Світ».  

 

5.2. Зміни в Статуті Організації підлягають реєстрації згідно чинного законодавства 

України. 

 

 

6. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ 

 

6.1. Діяльність ЕГО  “Зелений  Світ”  може бути припинена шляхом реорганізації або 

саморозпуску на підставі рішення Загального Зібрання. Діяльність ЕГО  “Зелений  Світ”  може 

бути припинена також шляхом заборони за рішенням суду.  

6.2. Рішення про реорганізацію приймається Загальним Зібранням трьома чвертями 

голосів від загальної кількості присутніх членів ЕГО «Зелений Світ». При реорганізації всі 

права та обов'язки Організації переходять до її правонаступників. 

6.3. Загальне Зібрання ЕГО «Зелений Світ» одночасно із прийняттям рішення про 

саморозпуск, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати 

повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення діяльності ЕГО «Зелений Світ» 

як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації 

після його ліквідації відповідно до цього Статуту. 

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1.  Право тлумачення, роз’яснення та трактування цього Статуту належить  Колегії 

ЕГО «Зелений Світ». Рішення з даного питання вважається прийнятим, якщо його підтримано 

2/3 голосів від загального складу Колегії ЕГО «Зелений Світ». 

 


