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1. Загальні положення
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ВЕТЕРАНІВ
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА СПІВ СЛУЖБОВЦІВ 41 ГВАРДІЙСЬКОЇ
ТАНКОВОЇ ДИВІЗІЇ» (далі за текстом «ГО Організація»), є громадською
організацією, яка об’єднує фізичних осіб на основі спільних інтересів для
спільної реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
ГО Організація створена та діє відповідно до Конституції України,
Закону України "Про громадські об'єднання", Закону України "Про статус
ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх
соціальний захист", Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх
соціального захисту", Закону України «Про основи національної безпеки
України», чинного законодавства України та цього Статуту.
1.2. Діяльність ГО Організації здійснюється на принципах
добровільності, самоврядності, законності, рівноправності її членів,
гласності та прозорості, відкритості та публічності, відсутності майнового
інтересу їх членів.
1.3. Для забезпечення виконання завдань і статутної діяльності ГО
Організація співпрацює з громадянами України, іноземними громадянами,
громадськими об’єднаннями зі статусом юридичної особи або які утворені
шляхом повідомлення, політичними партіями, органами державної влади,
органами місцевого самоврядування та іншими установами, організаціями
всіх форм власності.
1.4. Повне найменування Громадська організація «Ветеранів війни,
ветеранів військової служби та спів службовців 41 гвардійської танкової
дивізії».
1.4.1.Власна назва українською мовою: Громадська організація
«Ветеранів війни, ветеранів військової служби та спів службовців 41
гвардійської танкової дивізії».
1.4.2. Скорочене найменування: ГОВВВВСС41ГвТД.
1.5. З моменту реєстрації Громадська організація «Ветеранів війни,
ветеранів військової служби та спів службовців 41 гвардійської танкової
дивізії» (скорочена назва ГО Ветеранів 41Гв.ТД) є юридичною особою, має
круглу печатку з власною назвою, бланки, інші реквізити, а також символіку,
зразки яких затверджуються Радою ГО Організації.
1.7. Юридична адреса організації: 18000 м. Черкаси, вул. Надпільна
(Ільїна), 228 кімната 12, телефон (0472) 66-98-41.

2. Мета, завдання та форми діяльності.
2.1. ГО Організація є
об’єднанням громадян, діє на засадах
самоуправління, виражає інтереси як своїх членів так і інших громадян
України, у своїх рішеннях є незалежним від будь-яких владних і
підприємницьких структур, політичних партій, рухів, ідеологічних центрів,
засобів масової інформації.

2.2. ГО Організація є неприбутковою, недержавною та некомерційною
організацією, здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи, як
непідприємницьке товариство, метою якого не може бути отримання і
розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших
пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників організації.
2.3. Головною метою діяльності ГО Організації є сприяння:
- збереженню пам’яті прославленого з’єднання та колективу спів
службовців дивізії;
- консолідація і координація зусиль ветеранів у справі широкого
використання наявних можливостей в забезпеченні захисту своїх законних
соціальних прав, наданню можливостей в забезпеченні захисту своїх
законних соціальних прав, наданню оздоровчої, медичної, психологічної,
моральної та матеріальної допомоги членам організації.
2.4. Для досягнення головної мети ГО Організація ставить перед собою
такі завдання:
- сприяння органам влади, місцевого самоврядування у розвитку
ефективної соціальної політики стосовно усіх ветеранів та ветеранів дивізії;
- сприяння у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення
фізичного та морального-психологічного стану ветеранів, підвищення їх
соціальної активності;
- сприяння надання всебічної моральної та матеріальної підтримки
ветеранам та членам їх сімей;
- впровадження принципів вірності бойовим традиціям, ділового
співробітництва між членами організації;
- сприяння засобам масової інформації у формуванні гідного образу
ветерана дивізії;
- активна безпосередня участь в організації виховання підростаючого
покоління;
- участь у виборах у відповідності до чинного законодавства;
- розвиток гуманітарних зав’язків з організаціями ветеранів інших
підрозділів 1 гвардійської Армії, до складу якої входила дивізія;
- створення фондів згідно чинного законодавства, сприяння їх
різноманітній діяльності.
2.4. Для досягнення зазначеної мети та виконання визначених завдань
ГО Організація здійснює свою діяльність у таких формах:
- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та
немайнові права;
- представляє, відстоює та захищає свої законні інтереси своїх членів у
державних та громадських органах, приймає участь у виробленні державної
соціальної політики;
- бере активну участь у виборчих кампаніях відповідно до чинного
законодавства;
- взаємодіє з державними установами, профспілковими, громадськими та
релігійними організаціями в реалізації державних планів та програм з
поліпшення умов життя та добробуту ветеранів та їх сімей;

- забезпечує членів організації правовими знаннями з метою захисту від
посягань на їхні законні права;
- сприяє реалізації рішень органів законодавчої та виконавчої влади з
питань працевлаштування, забезпечення житлом, вирішення побутових та
інших проблем членів організації;
- готує і проводить самостійно або спільно з державним и та
громадськими організаціями конференції, семінари, концерти та інші заходи
з проблем ветеранського руху і діяльності організації, а також з метою
залучення благодійних коштів для реалізації завдань організації;
- бере участь у створенні і роботі патріотичних, спортивних,
професійних та інших (за інтересами) об’єднань, клубів, осередків, гуртків
для молоді та підлітків за місцем проживання та роботи;
- проводить заходи з увіковіченню пам’яті та подвигів ветеранів війни
через Обласний Краєзнавчий музей;
- готує і подає матеріали про діяльність організації для засобів масової
інформації;
- організовує для членів організації лікування в тісній взаємодії з
обласними військовим комісаром в санаторіях та будинках відпочинку
Міністерства Оборони України;
- здійснює необхідну діяльність шляхом створення фондів для
фінансування спеціальних програм членів організації шляхом, який не
суперечить чинному законодавству;
- здійснює іншу діяльність, обумовлену практичною необхідністю, яка
не суперечить чинному законодавству.

3. Членство в ГО Організації, права та обов’язки її членів.
3.1. Члени (учасники) ГО Організації, які ініціювали створення та
прийняли участь у роботі загальних зборів після легалізації набувають
статусу члена в ГО Організації та мають права і несуть обов’язки,
передбачені законодавством, цим Статутом, відповідними положеннями та
іншими керівними документами для членів ГО Організації.
3.2. В організації існує тільки індивідуальне членство. ГО Організація
має індивідуальних членів і тих, хто входить у місцеві осередки та
відокремлені підрозділи.
3.3. Членами організації можуть бути військовослужбовці 41
гвардійської танкової дивізії, їх сім’ї, спів службовці та інші громадяни
України, які неодноразово були учасниками навчань при розгортанні її до
повного штату, а також інваліди війни, учасники бойових дій, учасники
Другої світової війни, ветерани локальних війн та конфліктів, миротворчих
місій та операцій, особи, які захищали суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпечення її проведення, вдови або члени сімей, полеглих на
війні, добровольці які приймали участь в антитерористичній операції,
волонтери, інваліди та ветерани військової служби та інших силових

структур, військовослужбовці кадру, запасу та у відставці або працівники
силових структур та інші громадяни України, які визнають програмні
документи Спілки, виконують вимоги Статуту та приймають участь у її
діяльності.
3.4. Член організації - фізична особа, яка є дієздатною у правовому
відношенні, дотримується Статуту організації та перебуває на обліку членів в
організації.
3.5. Факт членства в організації засвідчується в реєстрі членів ГО
Організація, що ведеться секретарем ГО Організації. Може видаватися
членський квитком, зразок якої затверджує Рада ГО Організації.
3.6. Член організації сплачує членські внески кожний місяць.
3.7. Організація веде облік своїх членів в журналі встановленого зразку
(реєстрі членів).
3.8. Прийом до членів організації здійснюється Радою ГО Організації на
підставі особистої заяви.
3.9. Членство в ГО Організації може бути припинено внаслідок:
- особистої заяви до Ради Організації;
- виключення із членів ГО Організації за дії, несумісні зі Статутом.
3.10. Рішення про виключення із членів організації приймає Рада ГО
Організації.
3.11. Члени ГО Організації не обмежуються у членстві інших об’єднань
громадян, в тому числі ветеранів війни та інших.
3.12. Права та обов’язки членів ГО Організації реалізуються в порядку,
визначеному цим Статутом. Зміни до Статуту вносяться Зборами ГО
Організації. Зміни рахуються внесеними, якщо за них проголосувало не
менше як 2/3 голосів від загальної кількості зареєстрованих членів.
3.13. Кожен член ГО Організації має право:
- брати безпосередню участь у виробленні і реалізації Статуту
організації та його заходах;
- висувати кандидатуру, включаючи власну, обирати і бути обраним у
виборні органи організації;
- подавати пропозиції, заяви, апеляції, скарги до Ради ГО Організації та
не пізніше ніж у місячний термін отримувати на них мотивовану письмову
відповідь;
- користуватися допомогою ГО Організації в реалізації своїх законних
прав та інтересів;
- вільно виходити зі складу організації.
3.14. Кожен член ГО Організації зобов’язаний:
- перебувати на обліку в організації;
- дотримуватись у своїй діяльності Статуту;
- дбати про зміцнення авторитету організації, її членів, дотримуватись
норм моралі та етичних норм спілкування;
- виконувати громадські обов’язки;
- виконувати рішення ГО Організації, які прийняті в межах її
компетенції;

- сплачувати членські внески;
- морально, фінансово та матеріально підтримувати організацію,
виходячи із власних можливостей.

4. Організаційна побудова.
4.1. ГО Організація складається із відокремлених підрозділів без статусу
юридичної особи.
4.2. ГО Організація здійснює свою діяльність відповідно до
законодавства України та затвердженого Статуту.
4.3. ГО Організація самостійно формує свою структуру.

5. Керівні і виконавчі органи ГО Організації.
5.1. Керівним органом ГО Організації є Рада , керівною особою - Голова.
5.2. Вищим керівним органом ГО Організації є Збори.
5.3. Збори скликаються Радою не рідше одного разу на рік.
5.4. Збори є правомочними, якщо на них присутні 50 % загальної
чисельності членів організації.
5.5. Збори:
- делегують Раді право ротації його персонального складу та доповнення
до встановленої чисельності в період між Зборами;
- обирають заступників Голови ГО Організації та членів Ради;
- можуть відміняти рішення Голови ГО Організації та Ради ГО
Організації;
- при виборах до органів місцевого самоврядування затверджують
кандидата від ГО Організації для балотування за відповідними
одномандатним (багатомандатним) виборчим округом або підтримують
кандидата від інших організацій та партій, виборчих блоків.
5.6. Засідання Ради скликається Головою ГО Організації по мірі
необхідності. Рада може бути скликана також на вимогу 2/3 її членів.
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів Ради.
5.7. Рішення Ради можуть прийматися як на засіданнях, так і шляхом
опитування його членів. Рішення Ради прийняте на його засіданні є
правомочним, якщо за нього проголосували більше половини членів Ради.
Рішення прийняте шляхом опитування є правомочним, якщо за нього
проголосувало не менше як 2/3 членів Ради.
5.8. Рішення про виключення із ГО Організації членів, припинення
діяльності ГО Організації приймається кваліфіковано більшістю не меншою
як 2/3 голосів від загальної кількості зареєстрованих членів. Всі інші рішення
приймаються простою більшістю голосів, крім випадків, коли самі Збори
визначають іншу процедуру.
5.9. У період між Зборами діяльністю ГО Організації керує її Рада,
засідання якої скликаються Головою по мірі необхідності. Рада обирається
Зборами ГО Організації строком на 5 років. Засідання Ради є правомочним,
якщо на них присутні не менше ніж 2/3 членів Ради.

5.9.1. Рада:
- забезпечує виконання рішення Зборів;
- розглядає невідкладні питання діяльності ГО Організації із
затвердженням прийнятих рішень;
- координує поточну діяльність ГО Організації;
- робить заяви від імені ГО Організації;
- скликує позачергові Збори;
- може утворювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі,
консультативно-дорадчі органи, визначати їхню компетенцію та структуру,
призначати та звільняти їх керівників;
- затверджує зразки атрибутів ГО Організації;
- засновує в установленому порядку фонди;
- розпоряджається коштами та майном ГО Організації, призначає
матеріально-відповідальних осіб;
- кваліфікованою більшістю, не меншою як 2/3 голосів членів Ради,
виключає з рядів ГО Організації членів за дії, що несумісні з її Статутом;
- може відміняти рішення Голови ГО Організації;
- розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень Зборів, оцінює
соціально-економічну та політичну ситуацію, виробляє стратегію і тактику
діяльності ГО Організації;
- затверджує Положення про сплату членських внесків;
- затверджує зразки членської карти, а також символіку ГО Організації;
- у разі відставки Голови призначає виконуючого обов’язки Голови на
термін до наступних Зборів;
- вносить пропозиції в органи державної влади та громадські організації
з проблем соціального захисту ветеранів та членів їх сімей;
- забезпечує фінансово-господарську діяльність;
- подає клопотання щодо нагородження державними нагородами та
відзнаками, надає почесних звань у відповідності з чинним законодавством;
- організовує і підтримує взаємовигідні гуманітарні відносини з іншими
організаціями ветеранів;
- надає допомогу сім’ям при вшануванні померлих ветеранів.
5.9.2. У період між засіданнями Ради діяльністю ГО Організації керує її
Голова, який обирається Зборами строком на 5 років. Голова ГО Організації
входить до складу Ради.
5.9.3 Голова ГО Організації:
- здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами ГО
Організації; у разі відсутності Голови його обов’язки виконує заступник;
- очолює ГО Організацію, без доручення представляє її інтереси у всіх
зовнішніх стосунках;
- має право підпису фінансових та інших документів ГО Організації,
робить заяви від її імені;
- приймає від імені ГО Організації матеріально-фінансові та інші
зобов’язання, укладає угоди, контракти, відкриває банківські рахунки;

- має право тимчасово, до прийняття рішення Зборами, усунути від
обов’язків особу будь-якого рівня у разі прийняття нею рішень або скоєння
вчинків, які відверто суперечать вимогам цього Статуту або компрометують
ГО Організацію;
-має право розпоряджатися коштами та майном з подальшим
затвердженням рішень Радою ГО Організації;
- здійснює інші дії, які забезпечують ефективність діяльності ГО
Організації та не протирічать чинному законодавству України, Статуту та
програмним документам ГО Організації;
- кожного року звітує перед членами Зборів про проведену особисту
роботу, роботу проведену Радою та фінансово-господарську діяльність ГО
Організації.
5.9.4. Ревізійна комісія обирається Зборами ГО Організації строком на 4
роки. Обов’язки ревізійної комісії:
- контролює дотримання членами вимог Статуту, виконання рішень
Ради та Зборів;
- розглядає конфліктні ситуації та виносить з них свої рекомендації
Голові ГО Організації;
- кожного року проводить ревізію фінансово-господарської діяльності
ГО Організації згідно Статуту;
- контролює та аналізує стан обліку та звітності;
- веде свою роботу гласно, систематично інформує членів ГО
Організації про свою діяльність.

6. Правовий статус. Господарська діяльність, майно та кошти
ГО Організації.
6.1. Як юридична особа ГО Організація має право:
- виступати учасником цивільно-правових відносин;
- представляти та захищати законні інтереси своїх членів;
- здійснювати законодавчі пропозиції;
- володіти та розпоряджатися власним майном та коштами;
- займатися господарською діяльністю;
- відкривати власні рахунки (валютні включно) в банківських установах;
- мати матеріальні та фінансові резерви.
6.2. Джерелами коштів та майна ГО Організації є:
- вступні, цільові та членські внески, матеріальна, фінансова та
благодійна допомога членів ГО Організації;
- добровільні пожертви громадян;
- передача коштів та майна членами ГО Організації, іншими
об’єднаннями громадян або державою в установленому порядку;
- надходження від поширення суспільно-політичної та іншої літератури,
агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів із власною символікою,
проведення свят, лекцій, інших заходів;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

6.3. Кошти ГО Організації використовуються на:
- виконання статутних завдань;
- створення цільових та матеріальних фондів і резервів;
- виплату зобов’язань за укладеними угодами;
- набуття майна, оренду і експлуатацію засобів і каналів зв’язку,
транспорту, обчислювальної та оргтехніки, службових та інших приміщень,
господарські потреби, інформаційне забезпечення;
- інші потреби відповідно до цього Статуту, якщо це не заборонено
чинним законодавством.
6.4 Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються
виключно для фінансування видатків на утримання такої організації,
реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її
установчими документами.
6.5. ГО Організація, як окрема юридична особа, несе самостійну
фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несе
відповідальності за зобов’язаннями інших юридичних осіб.
6.6. ГО Організація формує і виконує власний бюджет, його
оприлюднює. Невикористанні кошти річного бюджету переходять до
прибуткової частини бюджету наступного року і вилученню не підлягають.

7. Припинення діяльності ГО Організації.
7.1. Діяльність ГО Організації може бути припинена шляхом її ліквідації
або реорганізації.
7.2. Діяльність ГО Організації може бути припинена Зборами у порядку,
визначеному цим Статутом або рішенням судових органів у порядку,
встановленому чинним законодавством.
7.3. Після припинення діяльності ГО Організації рішенням Зборів, всі
питання про використання її майна та коштів вирішуються Зборами та
обраною ним Ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства
та цього Статуту. Кошти та майно не може бути розподілене між членами
Організації, а використовується на виконання статутних завдань, або
допомогу сім’ям померлих членів ГО Організації.
У разі залишку активів, вони передаються
одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду, які є правонаступницями
організації, або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної
особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
7.4. Рішення про реорганізацію ГО Організації приймаються Зборами у
порядку, визначеному цим Статутом. Усі майнові, фінансові та інші питання,
пов’язані з реорганізацією, вирішуються Зборами.

