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1.
1.1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Громадська організація "Велоінтеграція" (далі "Організація") є

добровільним міжрегіональнім громадським об’єднанням, створеним в результаті
вільного волевиявлення громадян, котрі об’єдналися на основі спільності
інтересів в досягненні мети і завдань, і здійснюють свою діяльність відповідно до
ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про громадські об’єднання ", ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про
фізичну культуру і спорт", "Податкового Кодексу України" та чинного
законодавства України і даного Статуту.
1.2.

Назва

організації

українською

мовою:

громадська

організація

"Велоінтеграція" англійською мовою: public organization "Bikeintegration"
1.3.

Організація діє на основі добровільності і рівноправності її членів,

самоврядності, законності і гласності, гуманізму і пріоритету культурних
загальнолюдських цінностей. Організація вільна у виборі своєї діяльності для
досягнення статутних завдань.
1.4.

Організація визнає Статути, мету та завдання Європейського союзу

велосипедистів, Міжнародного союзу велосипедистів (УСІ), у своїй діяльності
керується встановленими нею принципами і правилами.
1.5.

Організація поширює свою діяльність на всю територію України, та

співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
громадськими та іншими організаціями як в Україні, так і за її межами.
1.6.

Організація є юридичною особою, непідприємницьким товариством.

Вона набуває прав юридичної особи з дня державної реєстрації, яка здійснюється
в порядку, встановленому законодавством України.
1.7.

Організація не має на меті отримання прибутку.

1.8.

Організація має право від свого імені укладати угоди, набувати

майнових і немайнових прав і нести обов'язки, пов'язані з її діяльністю, бути
позивачем і відповідачем у судових органах.
1.9.

Організація має самостійний баланс, рахунки в установах банків,

печатку зі своїм найменуванням і символікою, свою емблему та інші реквізити,

зразки яких затверджуються

загальними зборами Організації. Символіка

реєструється в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Адреса Організації: 84510, Україна, Донецька обл., м. Артемівськ,

1.10.

вул. Ювілейна, буд. 71, кв. 1.
e-mail: bikeintegration@gmail.com

2. МЕТА СТВОРЕННЯ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ І ВИДИ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
2.1.

Метою створення та напрямками діяльності Організації є:

 об'єднання активних громадян, власників, любителів велосипедного
транспорту, як заходу пересування, засобу активного відпочинку та укріплення
здоров'я своїх членів;
 сприяння розвитку видів велоспорту та вело туризму, підвищення ролі
фізичної культури та спорту у всебічному і гармонійному розвитку особистості,
зміцненню здоров’я громадян, формуванню здорового способу життя та захист
спільних законних інтересів своїх членів.
2.2.

Основними цілями діяльності Організації є:

 сприяння розвитку і популяризації велосипедного руху України;
 сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних,
місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на підтримку становлення і
розвиток співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами
організації;
 популяризація велосипедного руху;
 сприяння об'єднанню зусиль

державних, громадських організацій

і

фізичних осіб, направлених на впровадження в суспільство вищих етичних і
естетичних цінностей для відродження і розвиток культури й моральності в
Україні;
2.3.

Організація вирішує такі основні завдання:

 покращення велоінфрасруктури шляхом конструктивної співпраці з
органами місцевого самоврядування;

 створення комфортного середовища для учасників велоруху;
 залучення до велоруху широкого кола громадян різного віку та статі;
 організація велосипедних подорожей;
 пропаганда безпеки дорожнього руху;
 взаємна підтримка членів організації;
 популяризація велоруху.
Для досягнення і реалізації, цілей і статутних завдань, що стоять

2.4.
перед

членами організації, організація має право здійснювати наступні види

діяльності:
 поширювати інформацію стосовно розвитку велоруху в Україні;
 брати участь у проектах і програмах, які сприяють здійсненню цілей і
завдань організації;
 виступати з ініціативами з різних питань, що торкаються

статутної

діяльності і вносити, згідно з чинним законодавством, пропозиції в органи
державної влади і органи місцевого самоврядування;
 брати участь у виробленні рішень органів державної влади і органів
місцевого самоврядування

з тематики Організації в порядку і об'ємі,

передбаченому чинним законодавством;
 отримувати, згідно з чинним законодавством, від органів державної влади
і органів місцевого управління інформацію, необхідну для реалізації статутних
цілей і завдань;
 самостійно розробляти і затверджувати плани і програми своєї діяльності;
 встановлювати ділові контакти, співпрацювати

у сфері розвитку та

популяризації велоруху України зі всіма зацікавленими юридичними і фізичними
особами, в тому числі зарубіжними;


брати участь у реалізації міжнародних, національних і регіональних

проектів;
 брати участь в діяльності вітчизняних і зарубіжних організацій, близьких
за своїми цілями і завданнями духу і спрямуванням організації ;



самостійно визначати організаційну структуру Організації, формувати

штатний розклад, вирішувати питання встановлення форм і розмірів оплати праці,
матеріального заохочення співробітників, згідно штатного розкладу;
 формувати тимчасові і постійні колективи фахівців, залучати окремих
фахівців, у тому числі й іноземних, з оплатою їх праці на договірній основі для
виконання статутних завдань;
 пропагувати свою діяльність, вільно і широко поширювати інформацію
про неї;
 приймати участь у семінарах, мітингах, конференціях, симпозіумах,
зустрічах тощо для реалізації статутних цілей і завдань, а також направляти своїх
представників в інші регіони для участі в аналогічних заходах, в тому числі за
кордоном;
 направляти за кордон членів Організації і приймати в місті іноземні
делегації та приватних осіб для організації і проведення змагань та інших
подібних заходів для реалізації статутних цілей і завдань;


формувати інформаційний банк даних по теоретичних і практичних

питаннях, пов'язаних із статутною діяльністю;
 самостійно

вступати

в

правовідносини

з

різними

суб'єктами

господарювання.

2.5.

Організація може

здійснювати співробітництво з іноземними

неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з
дотриманням законів України та міжнародних договорів України.
2.6.

Організація не використовує в своїй діяльності нейро-лінгвістичне

програмування (НЛП), pr-технології та інші методики і джерела (літературу,
відео, аудіо матеріали), що негативно впливають на свідомість людини і не
відповідають загальнокультурній і гуманістичній спрямованості.

3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ.

Членом Організації можуть бути особи, які досягли 16-ти років,

3.1.

незалежно від статі, віку, місця мешкання, які розділяють завдання, що стоять
перед Організацією, надають посильну допомогу Організації в її діяльності.
Прийом в члени Організації здійснюється Радою Організації на

3.2.

підставі письмової заяви.
Члени Організації мають право:

3.3.

 вільно брати участь у всіх видах діяльності Організації (окрім фінансових
питань), брати участь у всіх заходах, що проводяться самою Організацією або на
її користь;
 отримувати інформацію про діяльність Організації, призначену для
членів Організації;
 вносити на розгляд Ради Організації будь-які пропозиції і питання,
пов'язані з діяльністю Організації;
 добровільно вийти з членів Організації або її виборчих органів.
Члени Організації зобов'язані:

3.4.


виконувати положення даного Статуту, рішення Ради Організації або

інших органів Організації;


своєю участю активно сприяти зміцненню Організації і реалізації її цілей

і завдань;


сприяти створенню атмосфери дійсної вільної творчості, розвивати дух

співпраці членів Організації;
 сприяти своєю особистою діяльністю підвищенню престижу Організації;


зберігати в необхідних випадках конфіденційність інформації, отриманої

в Організації;
 не виступати із зверненнями, заявами або зобов'язаннями від імені
Організації

без

відповідного

доручення

загальних

зборів,

керівництва

Організації;
3.5.

Добровільний вихід з членів Організації здійснюється на підставі

письмової або усної заяви.

3.6.

За неетичну поведінку, за порушення вимог даного Статуту, за

здійснення дій, що суперечать статутним цілям і завданням, а також за здійснення
дій, що суперечать законодавству України, можливе виключення з членів
Організації.
Рішення про виключення з числа членів Організації приймається Радою
Організації простою більшістю голосів членів ради, з подальшим затвердженням
на Загальних зборах Організації.
Членство в Організації не зв'язане з будь–якими політичними умовами і
незалежно від політичних і релігійних персональних поглядів.
Члени Організації мають право перебувати в інших громадських і політичних
організаціях.

4. ПОРЯДОК

ДІЯЛЬНОСТІ

КЕРІВНИХ

ОРГАНІВ

І

ЇХ

ПОВНОВАЖЕННЯ.
4.1.

Вищим керівним органом Організації є Загальні збори Організації.

Загальні збори скликаються рішенням Ради в міру необхідності, але не рідше ніж
один раз на рік. Про скликання і порядок денний члени Організації оповіщаються
не пізніше, ніж за один місяць до проведення зборів. Позачергові Загальні збори
можуть бути скликані на вимогу не менше 1/3 членів Організації або за рішенням
Ради Організації в місячний термін.
4.2.

Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їх

роботі бере

участь не менше 2/3 членів Організації. Норма представництва, дата і місце
скликання,

терміни

проведення,

порядок

денний

Загальних

зборів

встановлюються Радою Організації.
Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів
присутніх. Форма голосування встановлюється Загальними зборами.
При ухваленні рішення про ліквідацію або реорганізацію Організації, а також
внесення змін і доповнень до Статуту, за нього повинно проголосувати не менше
2/3 присутніх.

4.3.

Загальні збори Організації вирішують будь-які питання діяльності

Організації. До виключної компетенції Загальних зборів Організації відносяться:
 – визначення основних напрямів діяльності Організації, обговорення і
ухвалення рішень з основних питань діяльності Організації;
 затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін і доповнень
(затверджується не менше 2/3 голосів присутніх на Загальних зборах). Форма
голосування визначається Загальними зборами;
 обрання Голови Організації і Ревізійної комісії терміном на два роки,
заслуховування і затвердження їх звітів;


затвердження символіки і атрибутики Організації;

 затвердження річного кошторису доходів і витрат Організації, звітів про
надходження і витрати коштів;


вирішення питань про добровільні пожертвування членів Організації;

 затвердження штатного розкладу, фонду заробітної плати співробітників
Організації;
 затвердження структури Організації;
 вирішення питань ліквідації і реорганізації Організації (затверджується не
менше 2/3 голосів присутніх на Загальних зборах);
 приймає остаточне рішення про прийом та виключення з числа членів
Організації;
 від імені Організації присуджує премії, винагороди, призи, стипендії
членам організації;
 затверджує фінансовий план і звіт Організації;
4.4.

Засідання Ради правомочні при присутності на них не менше 2/3

членів ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів, окрім випадків,
коли необхідне одноголосне рішення.
4.5.

Рада Організації:

 готує

і

скликує

Загальні

представництва на Загальних зборах;

збори

Організації,

визначає

порядок

 розробляє основні напрями діяльності Організації, затверджує плани
роботи Організації;
 розподіляє обов'язки між членами Ради;


створює комісії, комітети, ради, творчі групи, лекторії, тощо як постійні,

так і тимчасові, призначає відповідальних осіб за їх роботу, заслуховує і
затверджує щорічні звіти про проведену роботу;


здійснює прийом у члени Організації, в Почесні члени, виключення з

членів Організації;
 організовує і проводить з'їзди, симпозіуми, конференції, семінари, та інші
заходи щодо питань статутної діяльності Організації;


контролює виконання укладених Організацією угод і контрактів;



розробляє символіку і атрибутику Організації, визначає порядок їх

використання відповідно до чинного законодавства України;
 розробляє

штатний

розклад,

затверджує

фонд

заробітної

плати

співробітників апарату Організації;


звітує перед Загальними зборами про виконану роботу;



підтримує зв'язок з іншими громадськими організаціями, у тому числі і з

зарубіжними;
 розглядає інші питання, що вносяться на обговорення за ініціативою
членів ради.
4.6.

Голова Організації обирається Загальними зборами Організації на два

роки.
4.7.

Голова Організації:

 здійснює керівництво діяльністю Організації відповідно до даного
Статуту, рішенням Загальних зборів і Ради Організації;
 керує роботою організації, головує на Загальних зборах Організації;
 має право представляти Організацію у взаємовідносинах з органами
державної влади і місцевого самоврядування, вітчизняними і зарубіжними
юридичними і фізичними особами;

 укладає угоди, видає доручення на розпорядження коштами і майном
Організації;
 відкриває і закриває рахунки в банках і інших фінансово-кредитних
установах;


має право першого підпису на фінансових документах, підписує

кошториси доходів і витрат, звіти, листи та інші ділові документи;
 приймає на роботу і звільняє штатних працівників Організації в межах
затвердженого Загальними зборами штатного розпису і фонду оплати праці;
 має право взяти на

розгляд і вирішити будь-яке питання

з метою

забезпечення діяльності Організації, яке не відноситься до виключної компетенції
Загальних зборів;
 дає окремі доручення членам Організації, контролює їх виконання;
 має вирішальний голос при рівності голосів.
4.8.

Ревізійна комісія є контролюючим органом Організації, обирається

Загальними зборами Організації терміном на два роки. До складу Ревізійної
комісії входить три чоловіки.
Ревізійна комісія:
 здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації;
 перевіряє надані радою засновників звіти і фінансову документацію,
готує по них висновки;
 має доступ до всіх фінансово-господарських документів Організації.
За рішенням Ради до ревізії фінансової та іншої діяльності Організації
можуть залучатися на договірних засадах незалежні аудитори та юристи.

5. КОШТИ І МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.
5.1.

Організація може мати у власності грошові кошти та інше майно,

необхідні для реалізації її статутних цілей і завдань. Організація на свій розсуд
володіє, користується і розпоряджається коштами та майном, що належать їй.

5.2.

Право

власності

Організації

реалізує

його

найвищий

орган

управління – Загальні збори. Окремі функції по управлінню майном Організації
можуть бути покладені на Раду.
5.3.

Організація, відповідно до чинного законодавства, може мати у

власності земельні ділянки, будівлі, споруди, житловий фонд, устаткування,
інвентар, майно культурно-просвітницького призначення, грошові кошти, а також
інше нерухоме й рухоме

майно, необхідні для забезпечення діяльності,

передбаченої даним Статутом.
5.4.

Джерела формування коштів та майна:

 кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 інші не заборонені законом надходження;
 пасивні доходи;
 кошти або майно, які будуть надходити Організації від ведення її
основної діяльності.
5.5.

Організація є власником майна, що належить їй на законних

підставах. Кожен окремий член Організації не має права власності на долю майна,
що належить Організації.
5.6.

Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між її

засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для
вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена Організації, її
посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
Організація складає баланс, веде бухгалтерський облік, статистичну

5.7.

та іншу звітність в установленому законодавством порядку.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.
6.1.

При ухваленні рішення про внесення змін і доповнень до Статуту за

нього повинні проголосувати не менше 2/3 присутніх на Загальних зборах
Організації.

7. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.
7.1.

Припинення діяльності Організації може бути здійснене шляхом її

реорганізації або ліквідації.
7.2.

Реорганізація Організації (злиття, виділення, приєднання, поділу,

перетворення)

і

її

ліквідація

здійснюються

в

порядку,

передбаченому

законодавством України.
7.3.

Реорганізація і ліквідація Організації відбувається згідно з рішенням

Загальних зборів, якщо за дане рішення проголосувало не менше 2/3 членів
Організації, присутніх на Загальних зборах.
7.4.

У випадку і порядку, встановленому законодавством, Організація

може бути ліквідована на підставі рішення суду. Ліквідація

Організації

проводиться призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією або
ліквідаційною

комісією,

призначеною

судом

у

порядку,

передбаченому

законодавством України.
7.5.

У разі ліквідації Організації, її активи повинні бути передані одній або

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу
бюджету.

