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1. Загальні положення  

 

1.1. Всеукраїнська громадська  організація «Інститут внутрішніх аудиторів України» (надалі  

- Інститут), є добровільною, недержавною, неприбутковою всеукраїнською організацією, 

створеною за спільними інтересами своїх членів для реалізації мети діяльності.  

1.2. Інститут здійснює свою діяльність на засадах гуманності, єдності інтересів і рівності 

прав учасників, самоврядування, законності та гласності.  

1.3. Інститут здійснює діяльність відповідно до Конституції України, Закону України  

«Про громадські об'єднання», інших нормативно – правових актів України, цього Статуту та 

своїх внутрішніх документів.  

1.4. Інститут є всеукраїнською громадською організацією. Організація поширює свою 

діяльність на всю територію України,  де будуть створені філії, відділення чи представництва 

Організації.  

1.5. Найменування Інституту: 

1.5.1. найменування українською мовою: Всеукраїнська громадська  організація 

«Інститут внутрішніх аудиторів України»  

1.5.2. скорочене найменування : ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України»  

1.5.3. скорочене найменування англійською мовою: Institute of Internal Auditors of  

Ukraine. 

1.6. Інститут набуває  прав юридичної особи з дня її державної реєстрації, може мати 

самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, емблему та іншу 

символіку, печатку, кутовий штамп, бланки зі своєю назвою та символікою, зразки яких 

затверджуються Правлінням Інституту. Символіка Інституту реєструється в установленому 

законом порядку.  

1.7. Місцезнаходження Інституту: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, будинок 23. 

 

 

2. Мета, напрямки  діяльності та права  Інституту  

 

2.1. Метою діяльності Інституту є задоволення та захист професійних, соціальних, 

економічних, освітніх та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння розповсюдженню 

та затвердженню принципів правової держави, та впровадженню в Україні міжнародної 

професійної практики внутрішнього аудиту. 

2.2. Основними напрямками діяльності (завданнями) Інституту є:  

2.2.1. захист соціальних та професійних прав та законних інтересів членів Інституту; 

2.2.2. залучення міжнародних інститутів, організацій до втілення проектів з розвитку 

внутрішнього аудиту в Україні;  

2.2.3. вивчення міжнародних практик, проектів з питань внутрішнього аудиту та 

впровадження їх відповідно до сфери застосування в Україні;  

2.2.4. впровадження міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту в 

Україні; 

2.2.5. підвищення рівня кваліфікації внутрішніх аудиторів;  

2.2.6. вивчення суспільної думки стосовно розвитку внутрішнього аудиту в Україні  

шляхом проведення соціологічних досліджень та опитувань;  

2.2.7. підготовка до кваліфікаційних іспитів кандидатам на отримання сертифікатів 

внутрішнього аудитора;  

2.2.8. проведення навчального процесу та перепідготовка спеціалістів з питань 

внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку, оподаткування; 

2.2.9. видання в установленому чинним законодавством порядку, на неприбуткових 

засадах, поліграфічним способом та/або на електронних, аудіо-, відеоносіях книг, брошур, 

іншу друковану продукцію (в т.ч. наукову та навчально-освітню продукцію на 

електронних та аудіо-, відеоносіях), яка пропагує принципи та ідеї Інституту; 
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2.2.10. розповсюдження видавничої продукції, в т.ч. контенту в Інтернеті; 

2.2.11. участь в організації та безпосередня організація на неприбутковій основі наукової, 

інформаційної, освітньої та просвітницької діяльності: теоретичні та науково-практичні 

конференції, диспути, тематичні "круглі столи", тренінги, семінари; 

2.2.12. надання на неприбутковій основі інформаційно-консультаційних послуг з питань 

внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку, оподаткування, інформаційної та 

економічної безпеки; 

2.2.13. сприяння організації впорядкованого дозвілля членів Інституту; 

2.2.14. проведення на неприбутковій основі святкувань, урочистостей, конкурсів, вечорів 

відпочинку, акцій та фестивалів для внутрішніх аудиторів; 

2.2.15. вдосконалення учбового процесу в вищих навчальних закладах по дисциплінам: 

внутрішній аудит, бухгалтерський облік, оподаткування. 

2.2.16. співпраця з школами, навчальними закладами, аудиторськими та юридичними 

організаціями; 

2.2.17. вивчення ефективності дії нормативно-правових актів, що регулюють питання 

внутрішнього аудиту, та  внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства; 

2.2.18. сприяння правоохоронним органам в розробці методик викриття шахрайства, 

зловживання та інших економічних злочинів; 

2.2.19. неухильне дотримання норм Кодексу етики міжнародного Інституту внутрішніх 

аудиторів та Міжнародних Професійних Стандартів Внутрішнього Аудиту; 

2.2.20. переклад та постійна актуалізація Міжнародних Професійних Стандартів 

Внутрішнього Аудиту, впровадження їх в роботу внутрішніх аудиторів в Україні; 

2.2.21. сприяння розвитку корпоративного управління шляхом вдосконалення та 

впровадження ефективних процесів внутрішнього контролю; 

2.2.22. співробітництво з державними органами. 

2.3. Для здійснення мети та завдань, визначених у статутних документах, Інститут у 

встановленому чинним законодавством порядку реалізує свої законні права та здійснює таку 

діяльність: 

2.3.1. вільно поширює інформацію про свою діяльність, пропагує свою мету та завдання; 

2.3.2. звертається у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 

2.3.3. звертається до судів у порядку, визначеному законом; 

2.3.4. одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у 

володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;  

2.3.5. бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розроблені проектів 

нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери 

діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя; 

2.3.6. проводить мирні зібрання. Самостійно або спільно з державними органами та іншими 

громадськими організаціями проводить конференції, симпозіуми та інші заходи щодо 

реалізації мети та завдань Інституту; 

2.3.7. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права 

відповідно до законодавства, вступає в зобов’язання; 

2.3.8. створює юридичні особи (товариства, підприємства) для досягнення статутної мети та 

вирішення статутних завдань; 

2.3.9. засновує засоби масової інформації з метою досягнення статутних мети та завдань; 

2.3.10. бере участь у здійснені державної регуляторної політики відповідно законодавства; 

2.3.11. бере участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для 
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проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з 

питань, що стосуються сфери їх діяльності; 

2.3.12. створює  спільно з іншими громадськими організаціями асоціації, спілки, об’єднання 

для досягнення своїх статутних мети та завдань; 

2.3.13. представляє та захищає законні інтереси свої та своїх членів в державних та 

громадських органах; 

2.3.14.  співпрацює із зарубіжними та міжнародними структурами, вивчає їх досвід, бере 

участь у міжнародних заходах; 

2.3.15. виступає учасником зовнішньоекономічних відносин з зарубіжними та міжнародними 

партнерами для досягнення своїх статутних мети та завдань; 

2.3.16. виступає виконавцем державного замовлення відповідно закону; 

2.3.17. доводить інформацію, отриману Інститутом внаслідок виконання своїх статутних 

мети та завдань, до різноманітних верств суспільства, органів влади та управління; 

Інститут здійснює іншу діяльність не заборонену законом. 

2.4. Інститут має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів відповідно закону. 

2.4. Інститут не відповідає за зобов’язання держави та своїх членів, як і держава і члени  

Інституту  не відповідають за зобов’язання Інституту. 

 

 

3. Членство в Інституті 

  

3.1. Членство в Інституті є добровільним,  яке засновано на принципах індивідуального 

членства.  

3.2. Членство в Інституті не виключає членства в інших об’єднаннях, за виключенням тих 

випадків, коли  цілі, завдання та діяльність інших об’єднань суперечить цілям та завданням 

Інституту.  

3.3. В Інституті передбачено індивідуальне членство, що здійснюється на добровільних 

засадах і принципах рівноправності усіх членів Інституту. 

3.4. Індивідуальними членами Інституту можуть бути дієздатні громадяни України, іноземні 

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

незалежно від статі, національної приналежності, політичних та релігійних переконань, які 

досягли 18 років, мають вищу освіту або навчаються в учбових закладах, визнають та 

виконують Статут Інституту, Міжнародні Професійні Стандарти Внутрішнього Аудиту та 

Кодекс етики, розроблені Міжнародним Інститутом Внутрішніх Аудиторів, внутрішні 

документи Інституту та виконують їх вимоги, рішення органів управління Інституту, 

розділяють  мету і завдання Інституту, сприяють статутній діяльності Інституту, виконують 

свої членські обов’язки, в тому числі - вчасно сплачують членські внески. 

3.5. Прийом членів до Інституту здійснюється Правлінням Інституту на  підставі заяви 

кандидатів з необхідними додатками. 

3.6. Правління Інституту приймає рішення про прийом/відмову у прийомі у члени Інституту  

у місячний термін з дати отримання заяви про прийняття до членів Інституту від кандидата.  

Рішення Правління Інституту про відмову у прийомі у члени Інституту має бути 

мотивованим. У разі відмови у прийомі у члени Інституту, Інститут повертає заявнику 

сплачені вступний та річний членський внески протягом 10 (Десяти) робочих днів з дати 

прийняття рішення про відмову у прийомі у члени Інституту. 

3.7.  Членство в Інституті припиняється у випадках:  

3.7.1. добровільного припинення членства;  

3.7.2. автоматичного припинення членства;  

3.7.3. виключення з Інституту. 

3.8. Рішення про припинення членства в Інституті приймається Правлінням простою 

більшістю голосів. 
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3.9. Добровільне припинення членства в Інституті здійснюється шляхом подання заяви про 

припинення членства  на ім’я Голови Правління Інституту.  

3.10. Припинення членства наступає автоматично у випадках:  

3.10.1. порушення членами Інституту вимог статутних документів щодо своєчасної сплати 

внесків;  

3.10.2. визнання члена Інституту недієздатним у встановленому законом порядку;   

3.10.3. набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Інституту;  

3.10.4.  смерті особи.  

3.11. Члена Інституту може бути виключено з Інституту рішенням Правління  при наявності 

однієї з нижче наведених підстав:  

3.11.1. невиконання обов’язків члена Інституту, в тому числі порушення Статуту, 

статутних документів, невиконання рішень Загальних зборів Інституту, Правління, 

Ревізійної комісії, які є обов’язковими для всіх членів Інституту;  

3.11.2. поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і 

завдають шкоди інтересам та/або діловій репутації Інституту.  

3.12. Члени Інституту сплачують вступні, щорічні обов’язкові членські внески та можуть 

сплачувати за власним бажанням добровільні членські внески.  

3.13. Вступний внесок є одноразовим внеском, який сплачується кандидатом до  Інституту 

перед поданням заяви про вступ до Інституту. 

3.14. Щорічний обов’язковий членський внесок сплачується членом Інституту: 

3.14.1. кандидатом  до Інституту – перед поданням заяви про вступ до Інституту; 

3.14.2. членом Інституту - протягом 30 календарних днів з дати календарного початку 

поточного року.   

3.14.3. кошти, отримані від сплати членських внесків, спрямовуються на виконання 

статутної мети та реалізацію статутних завдань Інституту,  розвиток матеріально-

технічної бази, забезпечення діяльності керівних органів.  

3.15. Розмір вступних та обов’язкових членських внесків встановлюється та корегується 

рішенням Правління Інституту.  

3.16. Розмір добровільного членського внеску  визначається членом Інституту, який прийняв 

рішення про його сплату. Ніхто не може примушувати членів Інституту до сплати 

добровільних членських внесків. 

 

4. Права та обов’язки членів Інституту 

 

4.1.Члени Інституту мають право:  

4.1.1. обирати та бути обраним до будь-якого виборного органу Інституту;  

4.1.2. брати участь у загальних зборах членів Інституту;  

4.1.3. подавати заяви та вносити пропозиції на розгляд Правління та Ревізійної комісії 

Інституту; 

4.1.4. брати участь у будь-якому виді статутної діяльності Інституту; 

4.1.5. звертатися до Інституту за захистом своїх законних прав та інтересів, користуватися 

всіма формами допомоги Інституту;  

4.1.6. одержувати від Інституту інформацію, наукову, довідкову літературу, періодичні 

видання, інші просвітницько-інформаційні матеріали, які є в розпорядженні Інституту та 

необхідні для виконання статутної діяльності;  

4.1.7. ініціювати та приймати участь в організації та проведенні Інститутом заходів та 

акцій, які не суперечать його Статуту і законодавству України; 

4.1.8. одержувати інформацію про діяльність Інституту та його органів відповідно Статуту 

та «Положенню про одержання інформації»;  

4.1.9. брати участь у всіх заходах та програмах, що проводяться Інститутом; 

4.1.10. користуватись інтернет-ресурсом Інституту та Міжнародного Інституту Внутрішніх 

Аудиторів; 
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4.1.11. добровільно виходити з Інституту. 

4.2. Члени Організації зобов’язані: 

4.2.1. дотримуватись положень Статуту Інституту, а також Міжнародних Професійних 

Стандартів Внутрішнього Аудиту та Кодексу етики, розроблених Міжнародним 

Інститутом Внутрішніх Аудиторів; 

4.2.2. точно і своєчасно виконувати рішення керівних органів Інституту; 

4.2.3. вносити конструктивні і раціональні пропозиції відносно діяльності Інституту;  

4.2.4. брати участь у заходах щодо реалізації цілей та завдань Інституту;  

4.2.5. брати участь в діяльності Інституту особисто та шляхом сплати членських внесків; 

4.2.6. своєчасно сплачувати членські внески; 

4.2.7. не вчиняти дій, що можуть заподіяти шкоду інтересам та репутації Інституту та його 

членів; 

4.2.8. сприяти власними інтелектуальними та матеріальними ресурсами досягненню 

Інститутом своїх статутних цілей; 

4.2.9. утримуватись від участі у членстві та у роботі інших громадських організацій та 

політичних партій, якщо їх цілі, завдання та діяльність суперечать меті та завданням 

Інституту; 

4.2.10. своєчасно і належним чином повідомляти Правління про зміну своїх анкетних та 

контактних даних, в тому числі зміну адреси електронної пошти. 

4.3. Член Інституту має право вийти із складу членів Інституту в будь-який час на підставі 

особистої заяви. 

 

5. Майно, власність Інституту 

 

5.1. У власності Інституту можуть бути: рухоме і нерухоме майно, нематеріальні активи, 

об’єкти права інтелектуальної власності та кошти, у тому числі в іноземній валюті, 

матеріальні активи, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для 

здійснення його діяльності згідно з цим Статутом.  

5.2. Джерелами надходження майна можуть бути: членські внески, гранти, фінансова 

допомога фізичних та юридичних осіб, фінансова підтримка за рахунок коштів Державного 

бюджету України, місцевих бюджетів відповідно діючого законодавства України, 

фінансування  позабюджетних фондів, та інші джерела, що не суперечать діючому 

законодавству України. 

5.3. Інститут має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у його  

власності, будь-які дії та укладати будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та 

законодавству України.  

5.4. Інститут набуває права власності на:  

5.4.1. грошові кошти та інше майно (майнові права), передане йому членами (в тому числі 

і на вступні та членські внески); 

5.4.2. майно (майнові права), придбане на кошти вступних та членських внесків; 

5.4.3. майно (майнові права), пожертвуване громадянами, підприємствами, установами,  

організаціями, фондами; 

5.4.4. майно (майнові права), придбане за рахунок власних коштів. 

5.5. Майно та кошти Інституту використовуються для досягнення його статутних цілей та 

реалізації статутних завдань. 

5.6. Інститут є єдиним розпорядником своїх коштів.  

5.7. Функції щодо господарського управління майном та коштами Інституту виконує  

Правління Інституту згідно Статуту та діючого законодавства України. 

 

6. Господарська діяльність Інституту  
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6.1. Для досягнення статутної мети та вирішення статутних завдань Інститут має право 

створювати юридичні особи (унітарні підприємства).  

6.2. Інститут, створені ним підприємства, установи і організації ведуть оперативний та  

бухгалтерський облік, статистичну звітність своєї діяльності, стають на облік в органах 

державної податкової інспекції, вносять платежі до бюджету в порядку та розмірах, 

передбачених законодавством.  

6.3. Відносини Інституту з іншими громадськими організаціями, підприємствами,  

установами та громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі угод. Інститут 

вільний у виборі предмета угоди, визначення зобов’язань, будь-яких інших умов 

взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.  

6.4. З метою інформування громадськості Інститут розміщує на власному сайті 

інформацію про свою діяльність.  

 

 

7. Міжнародна діяльність Інституту  

 

7.1. Інститут має право вступати у міжнародні громадські організації, створювати 

міжнародні спілки громадських організацій у встановленому законом порядку, підтримувати 

прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні договори, а також брати участь у 

здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.  

 

8. Відокремлені підрозділи (місцеві осередки) Інституту  

 

8.1. Інститут на території України може створювати свої відокремлені підрозділи - місцеві 

осередки, які не мають статус юридичної особи.  

8.2. Рішення про створення та закриття відокремлених підрозділів – місцевих осередків 

Інституту приймається Правлінням Інституту простою більшістю голосів.  

8.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи – місцеві осередки Інституту подаються 

до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Інституту відповідно 

діючого законодавства України. 

8.4. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу – місцевого осередку Інституту 

подається до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Інституту 

відповідно діючого законодавства України.  

8.5. Відокремлені підрозділи - місцеві осередки Інституту діють на основі своїх  Положень,  

які приймаються їхніми зборами та затверджуються Правлінням Інституту.  

8.6. Діяльність відокремлених підрозділів – місцевих осередків Інституту спрямована на 

досягнення мети та реалізацію завдань Інституту. 

8.5. Керівники відокремлених підрозділів Інституту призначаються та звільняються 

Правлінням Інституту.  

8.6. Керівники відокремлених підрозділів підзвітні Правлінню Інституту. 

 

 

 

9. Управління Інституту 

 

9.1. Вищим органом управління Інституту є Загальні збори членів Інституту.  

9.1.1. Загальні чергові збори членів Інституту проводяться один раз на рік за рішенням 

Правління у термін не пізніше 30 травня. Позачергові збори скликаються за пропозицією 

Президента Інституту, Правління Інституту, Правління Інституту на вимогу Ревізійної 

комісії Інституту.  
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9.1.2. Повідомлення про проведення Загальних Зборів доводиться до членів Інституту не 

пізніше, ніж за 30 календарних днів шляхом його розміщення на Інтернет-сайті Інституту та 

дублюється надсиланням членам Інституту електронною поштою.    

9.1.3. Зміни чи доповнення до порядку денного Загальних Зборів можуть бути внесені 

Правлінню за пропозицією не менше як 1/3 членів Інституту та не пізніше, ніж за 15 днів до 

проведення Зборів.  

9.1.4. Загальні Збори членів Інституту вважаються правомочними, якщо на них присутні не 

менше 1/2 членів Інституту. 

9.1.5. У випадку присутності на Загальних Зборах  менш, ніж 1/2  членів Інституту, повторні 

збори проводять в час, призначений Президентом Інституту.  

9.1.6.  До виключної компетенції Загальних Зборів відноситься: 

9.1.6.1. визначення основних напрямків розвитку  Інституту; 

9.1.6.2. затвердження Статуту Інституту та внесення змін і доповнень до Статуту 

Інституту, та прийняття Статуту у новій редакції; 

9.1.6.3. затвердження звіту Правління Інституту про діяльність за звітний період; 

9.1.6.4. затвердження звітів Ревізійної комісії Інституту; 

9.1.6.5. обрання Голови і членів Правління Інституту; 

9.1.6.6. обрання членів Ревізійної комісії Інституту; 

9.1.6.7. реорганізація, ліквідація та добровільне припинення діяльності (саморозпуск) 

Інституту; 

9.1.6.8. затвердження внутрішніх Положень Інституту. 

9.1.7. За ініціативою членів Правління Інституту на розгляд Загальних Зборів членів 

Інституту можуть бути винесені й інші питання діяльності Інституту. 

9.1.8. Рішення Загальних чергових Зборів членів Інституту приймаються простою більшістю 

присутніх на Зборах членів Інституту.  

9.1.9. Рішення з питань, зазначених в пункті 9.1.6.2 цього Статуту, приймаються більшістю у 

2/3 голосів членів Інституту, присутніх на Загальних Зборах.  Рішення з питань, зазначених в 

пункті 9.1.6.7 цього Статуту, приймаються більшістю у 2/3 голосів від загальної кількості 

голосів дійсних членів Інституту. 

9.2. Керівним органом Інституту є Правління Інституту. 

9.2.2. Безпосереднє керівництво поточною діяльністю Інституту здійснює Правління 

Інституту. 

9.2.3. Правління Інституту обирається на Загальних зборах членів Інституту в кількості  вісім 

осіб строком на п’ять років з правом переобрання.  

9.2.4.  До компетенції Правління Інституту належать: 

9.2.4.1. формування та внесення на розгляд Загальних Зборів пропозицій з основних 

напрямків діяльності Інституту;  

 9.2.4.2. скликання  Загальних Зборів Інституту у відповідності до Статуту та Положення 

про Загальні Збори Інституту, визначення порядку денного Загальних зборів Інституту, 

часу і місця їх проведення; 

9.2.4.3. організаційна підготовка проведення Загальних Зборів; 

9.2.4.4. розробка та подання на затвердження Загальних Зборів Положень, затвердження 

яких відноситься до компетенції Загальних Зборів Інституту; 

9.2.4.5. затвердження  річних кошторисів, планів Інституту; 

9.2.4.6. затвердження символіки Інституту; 

9.2.4.7. підготовка і затвердження усіх Положень, окрім тих, затвердження яких 

відноситься до компетенції Загальних Зборів Інституту. Внесення змін до цих Положень 

та підготовка їх нових редакцій; 

9.2.4.8. підготовка і затвердження штатного розкладу, функціональних обов’язків 

працівників Інституту; 

9.2.4.9. прийняття рішення про: 

 заснування Інститутом та участь Інституту у підприємствах, установах, організаціях;  
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  реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ, організацій; 

  призначення їх керівників та затвердження їх Статутів (Положень); 

  про заснування та участь у спілках громадських організацій та вихід з них. 

9.2.4.10. вирішення питання про прийом  до Інституту індивідуальних членів, а також про 

їх виключення із Інституту; 

9.2.4.11. прийняття рішення про заохочення найбільш активних членів Інституту; 

9.2.4.12. розгляд скарг на дії членів та штатних працівників Інституту та прийняття 

дисциплінарних заходів; 

9.2.4.13. розпорядження коштами та майном Інституту в межах його кошторису та у 

відповідності з рішеннями Загальних Зборів Інституту; 

9.2.4.14. організація співпраці у встановленому законодавством порядку з державними 

органами і установами, громадськими організаціями, в тому числі міжнародними, 

профспілками та засобами масової інформації; 

9.2.4.15. призначення та звільнення Виконавчого Директора Інституту - з числа членів 

Інституту;  

9.2.4.16. скликання за ініціативою Президента позачергових Загальних Зборів Інституту у 

випадках, визначених Статутом Інституту; 

9.2.4.17. підготовка та подання на розгляд Загальних Зборів Інституту річного звіту про 

діяльність Інституту; 

9.2.4.18.  контроль за діяльністю Виконавчого Директора та інших штатних працівників 

Інституту; 

9.2.4.19.  проведення службових розслідувань; 

9.2.4.20. прийняття рішень про офіційне звернення Інституту до державних установ, 

організацій, судів та інших громадських організацій на захист членів Інституту; 

9.2.4.21. прийняття рішень по формування офіційної позиції Інституту з тих чи інших 

питань та висвітленні її в засобах масової інформації; 

9.2.4.22. реалізація права власності на майно та кошти Інституту відповідно до Статуту 

Інституту;  

9.2.4.23. рішення про відчуження нерухомого майна, транспортних засобів, 

інтелектуальних прав, а також  рішення про передачу будь-якого майна в заставу, 

укладання договорів кредиту, позики у порядку, передбаченому законодавством України, 

Статутом Інституту; 

9.2.4.24. визначення  розмірів членських внесків; 

9.2.4.25.  створення відокремлених підрозділів – місцевих осередків Інституту на території 

України; 

9.2.4.26. здійснення інших дій та вирішення інших питань, що не суперечать Статуту 

Інституту та не належать до виключної компетенції Загальних зборів Інституту.  

9.3. Засідання Правління Інституту проводиться не рідше одного разу в два місяці. Очолює 

та керує діяльністю Правління Інституту Президент, який являється Головою Правління і 

входить до складу Правління. Президент Інституту обирається на Загальних Зборах членів 

Інституту.  

9.4. Засідання Правління  Інституту вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш 

ніж 1/2 членів Правління. Рішення Правління  приймається простою більшістю голосів. 

9.5. Президент Інституту обирається на Загальних Зборах.  

     Президент  Інституту: 

9.5.1. головує на засіданнях Правління та керує його діяльністю; 

9.5.2. головує на Загальних Зборах членів Інституту; 

9.5.3. керує поточною діяльністю Інституту; 

9.5.4. діє від імені Інституту без доручення; 

9.5.6. представляє Інститут у відносинах з українськими та іноземними юридичними 

особами і громадянами; 

9.5.7. видає доручення на представлення інтересів Інституту;  



 

 

10 

9.5.8. відкриває в банківських  установах рахунки Інституту; 

9.5.9. затверджує штатний розклад Інституту; 

9.5.10. приймає на роботу та звільняє працівників  Інституту;  

9.5.11. приймає рішення про заохочення працівників Інституту та про накладення на них 

стягнень; 

9.5.12. організовує ефективну роботу апарату Інституту; 

9.5.13. організовує  діяльність робочих органів Загальних Зборів; 

9.5.14. виконує інші дії та вирішує інші питання, що не належать до виключної 

компетенції Загальних Зборів та Правління Інституту. 

9.6. Президент Інституту являється офіційним представником Інституту у відносинах з 

третіми особами та діє без довіреності. Усі інші члени Інституту, включаючи членів 

Правління, Ревізійної комісії, у офіційних відносинах від імені Інституту з третіми особами 

діють на підставі довіреностей, які їм видаються за рішенням Правління або Президента та 

підписуються Президентом  Інституту. 

9.7. Виконавчий Директор – підзвітна Правлінню посадова особа, яка виконує  рішення 

Загальних Зборів, Правління та Президента Інституту. Виконавчий Директор приймає участь 

у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. Функціональні права та обов’язки 

Виконавчого директора, як і інших працівників Інституту, визначаються Правлінням. 

9.8. Правління Інституту звітує перед членами Інституту на чергових Загальних Зборах. 

9.9. Інформацію про засідання,  прийняті рішення Правління розміщує на Інтернет-сайті 

Інституту. 

9.10. Виконавчий Директор звітує про свою діяльність перед Правлінням на засіданнях на 

вимогу Правління. 

 9.11. Члени Інституту можуть звертатись з вмотивованими та підтвердженими фактами 

скаргами на  дії керівних органів Інституту до: 

9.11.1. Загальних Зборів у встановленому Статутом та законодавством України порядку; 

9.11.2. Ревізійної комісії Інституту; 

9.11.3. державних установ відповідно діючому законодавству України.  

9.12. Скарги членів Інституту розглядаються у встановленому діючим законодавством 

України порядку. 

9.13. Кожний член Правління Інституту щорічно звітує Президенту та Загальним Зборам 

Інституту про виконану роботу за звітний календарний рік.  

9.14. Президент Інституту звітує Загальним Зборам в установленому Статутом та 

законодавством України порядку.  

 

10. Ревізійна комісія Інституту 

 

10.1.  Контроль за формуванням та використанням майна, коштів, виконанням рішень  

Загальних Зборів членів Інституту та інших керівних органів стосовно його фінансової та 

господарської діяльності здійснює Ревізійна комісія.  

10.2.  Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами членів Інституту в кількості трьох  

осіб з членів Інституту строком на п’ять  років з правом переобрання та підзвітна їм.  

10.3. Голову Ревізійної комісії обирають члени Ревізійної комісії із свого складу. 

10.4. Ревізійна комісія проводить фінансові та майнові ревізії за два місяці до початку роботи 

Загальних чергових Зборів членів Інституту та здійснює поточний контроль фінансової 

діяльності Інституту. Ревізійна комісія звітує про результати своєї роботи раз на рік перед 

Загальними черговими Зборами членів Інституту. 

10.5. Позачергові ревізії комісія проводить за власним рішенням, рішенням Правління  

Інституту або за вимогою 1/3 членів Інституту; 

10.6. Ревізійна комісія інформує Правління  Інституту про результати своєї роботи.  
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11. Порядок внесення змін та доповнень в Статут Інституту 

 

11.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Інституту, а також прийняття Статуту в новій 

редакції  здійснюється Загальними Зборами членів Інституту. 

11.2. Правління Інституту готує проект змін та доповнень до Статуту Інституту або нову 

редакцію Статуту і представляє його на затвердження Загальним Зборам членів Інституту. 

11.3. Загальні Збори Інституту затверджують ці зміни та доповнення або нову редакцію 

Статуту за рішенням не менше 2/3 членів Інституту, присутніх на Зборах членів Інституту. 

11.4. Зміни та доповнення до Статуту, а також нова редакція Статуту підлягають реєстрації в 

установленому законодавством порядку.  

 

12. Символіка Інституту 

 

12.1 Інститут може мати свою символіку. Символіка Інституту затверджується Правлінням  

Інституту. 

12.2. Після затвердження символіки Інституту Правлінням  Інституту, Виконавчий директор  

Інституту проводить роботу щодо реєстрації затвердженої символіки у відповідності з 

чинним законодавством.  

 

13. Припинення діяльності Інституту 

 

 13.1. Припинення діяльності Інституту здійснюється шляхом його ліквідації або 

реорганізації. 

13.2. Питання, пов'язані з реорганізацією Інституту, вирішуються на засіданні Загальних 

зборів членів Організації. При реорганізації Інституту відбувається перехід прав та 

обов'язків, що належать Інституту, її правонаступникам. Питання подальшого членства 

членів Інституту в новостворюваних організаціях вирішується на підставі відповідного 

рішення Загальних зборів членів Інституту. 

13.3. Інститут може бути ліквідований за рішенням Загальних зборів членів Інституту 

(саморозпуск), або за рішенням суду. 

13.4. У випадку прийняття рішення про саморозпуск всі питання про використання її майна 

та коштів вирішуються Загальними зборами членів Інституту та обраною ними 

ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.  

13.5. Якщо рішення про ліквідацію Інституту прийняте в судовому порядку, всі майнові, 

фінансові та інші питання, пов'язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного 

законодавства України, відповідно до рішення суду. Ліквідація вважається завершеною, а 

Інститут - ліквідовано з моменту внесення запису про це в державний реєстр. 

13.6. Під час процедури ліквідації ліквідаційна комісія несе всю відповідальність за будь-яку 

шкоду, заподіяну нею самому Інституту, членам Інституту, а також третім особам. 

13.7. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк 

для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту 

оголошення про ліквідацію. 

13.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає 

ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам членів Інституту. 

13.9. У разі ліквідації Інституту його активи не можуть перерозподілятись між членами 

Інституту і за рішенням Загальних зборів членів Інституту повинні бути передані одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу державного 

чи місцевого бюджету. 


