1. Загальні положення
1.1.

Громадська організація "Позашляховий Клуб «Львів 4×4»" (далі за текстом — Клуб) є
громадською організацією, створеною відповідно до Конституції України, Закону України
«Про громадські об’єднання», що будує свою діяльність на принципах добровільності,
самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності
майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності, законності, гласності,
рівності прав та обов’язків її членів. Клуб створено на основі єдності інтересів і прагнень
його членів для спільної реалізації ними своїх прав та свобод.

1.2.

Найменування Клубу:

1.2.1.

Повне
найменування
українською
мовою
"ПОЗАШЛЯХОВИЙ КЛУБ «ЛЬВІВ 4Х4»".

1.2.2.

Скорочене найменування українською мовою — ЛЬВІВ 4Х4.

1.2.3.

Повне найменування англійською мовою — OFFROAD CLUB «LVIV 4X4».

1.2.4.

Скорочене найменування англійською мовою — LVIV 4X4.

1.3.

Діяльність Клубу здійснюється відповідно до Конституції України, чинного законодавства,
інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.4.

Клуб взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими
організаціями, іншими об’єднаннями громадян, профспілками, фізичними та юридичними
особами.

1.5.

Клуб не ставить перед собою політичних завдань, не бере участі в політичних рухах і
партіях.

1.6.

Держава не відповідає за зобов’язаннями Клубу, а Клуб не відповідає за зобов’язаннями
Держави.

—

ГРОМАДСЬКА

ОРГАНІЗАЦІЯ

2. Юридичний статус
2.1.

Клуб є громадським об’єднанням (громадською організацією), яке не ставить на меті
отримання прибутку.

2.2.

Клуб набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації, має право
від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки,
бути позивачем та відповідачем у судах, мати у власності кошти та інше майно.

2.3.

Клуб веде самостійний баланс, має розрахункові та інші рахунки в банківських установах,
має бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких
затверджуються Загальними зборами Клубу, та іншу атрибутику, необхідну для його
роботи. Символіка Клубу реєструється у визначеному законодавством порядку.

2.4.

Для досягнення мети та виконання статутних завдань Клуб у встановленому чинним
законодавством порядку має право:
▪

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових
прав;

▪

залучати кошти членських внесків, добровільних пожертв і прибутків від передбаченої
законодавством діяльності, а також добровільних внесків від іноземних громадян та
організацій на статутну діяльність Клубу;

▪

представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси Членів Клубу в
органах влади і місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства;

▪

користуватися кредитами державних, комерційних, кооперативних банківських установ
і третіх осіб, використовувати передбачені законодавством фінансові операції для
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забезпечення діяльності;
▪

самостійно планувати свою діяльність і здійснювати належні заходи відповідно до
вимог чинного законодавства;

▪

вільно поширювати інформацію про свою діяльність;

▪

одержувати від органів державної влади та управління, органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

▪

організовувати й проводити семінари, зустрічі, «круглі столи», співпрацювати з ЗМІ;

▪

за рішенням відповідних статутних органів Клуб може входити до складу інших
об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Клуб може домовлятися про
співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами;

▪

здійснювати необхідну підприємницьку діяльність, створюючи установи та організації зі
статусом юридичної особи, засновуючи підприємства в порядку, визначеному
законодавством;

▪

відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

▪

проводити мирні зібрання;

▪

мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному
законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

▪

здійснювати іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України.

3. Мета, завдання та напрями діяльності
3.1.

Метою діяльності Клубу є об'єднання громадян України та іноземних громадян, які
займаються чи працюють у галузі автомобільного та позашляхового спорту й туризму, для
захисту їхніх законних інтересів, сприяння розвитку їхніх здібностей і талантів.

3.2.

Основні завдання Клубу:

3.3.

▪

участь у розвитку та популяризації автомобільного та позашляхового спорту й туризму;

▪

залучення громадян до автомобільного та позашляхового туризму і спорту;

▪

сприяння розвитку та реалізації перспективних програм у всіх напрямах діяльності;

▪

надання методичної допомоги дитячим організаціям та сприяння діяльності клубів,
команд, навчальних центрів і систем їх забезпечення;

▪

сприяння розвитку міжнародного автомобільного та позашляхового руху;

▪

надання організаційної, методичної та матеріальної допомоги і підтримки Членам
Клубу;

▪

захист законних інтересів Членів Клубу та їх представництво у державних і
громадських органах;

▪

сприяння розвитку науково-технічної творчості Членів Клубу;

▪

сприяння у виконанні та впровадженні громадських науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт у автомобільній та позашляховій промисловості;

▪

участь у розробці та сприяння у впровадженні, виробництві та експлуатації сучасної
автомобільної та позашляхової техніки, комплектуючих виробів;

Основні напрями діяльності Клубу:
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▪

популяризація спорту та здоровий спосіб життя;

▪

провадження
діяльності;

▪

проведення масових заходів, змагання, виступів, збори тощо;

▪

організація допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій та співпраця з
державними службами порятунку;

▪

проведення та сприяння організації заходів із підготовки та підвищення кваліфікації
інструкторів, тренерів і суддів;

▪

надання практичної, організаційної та методичної допомоги фізкультурно-спортивним,
туристичним і державним організаціям у роботі щодо залучення населення до занять
автомобільним і позашляховим спортом і туризмом;

▪

медійний напрям (друковані матеріали, соціальні мережі, інтернет, телебачення,
радіо);

▪

взаємодія з державними та громадськими організаціями;

▪

громадська ініціатива (проведення моніторингів, комплексних галузевих досліджень,
міжнародна співпраця, законодавча ініціатива, лобіювання регіональних та місцевих
громадських ініціатив на державному рівні).

оздоровчої,

спортивної,

національно-культурної

та

просвітницької

4. Порядок набуття і припинення членства у Клубі
4.1.

Членство в Клубі є добровільним.

4.2.

Членами Клубу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
досягли 18-річного віку, активно сприяють виконанню статутних завдань Клубу, виявили
бажання бути Членом Клубу. В установленому цим Статутом порядку таких осіб
приймають до складу Членів Клубу.

4.3.

Членство в Клубі є фіксованим і підтверджується записом у Реєстрі Членів Клубу.

4.4.

Приймання в Члени Клубу здійснюється на підставі заяви, що передбачає заповнення
паперової анкети. Кандидат у Члени Клубу повинен вказати прізвище, ім'я, по батькові,
контактну адресу, номер засобу зв’язку, в порядку опції: адресу електронної пошти та інші
відомості.

4.5.

Заяву вступника розглядає Рада Клубу, яка приймає рішення відповідно з порядку,
визначеного в Положенні про членство у Клубі. Прийняття членів здійснюється після
сплати вступного внеску.

4.6.

У разі виходу із Членів Клубу за її членами не зберігаються права на передане ними
майно, в тому числі на повернення щомісячних членських внесків.

4.7.

Питання щодо прийняття та вибуття Членів Клубу вирішує Рада Клубу. Рада Клубу може
визначати додаткові умови щодо прийняття до складу Членів Клубу які зазначаються в
Положенні про членство у Клубі.

4.8.

Членство в Клубі припиняється у випадку:

4.9.

▪

виходу з Клубу за власним бажанням;

▪

виключення з Клубу;

▪

смерті.

Члена Клубу може бути виключено з Клубу за рішенням Ради Клубу у випадках:
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4.10.

▪

порушення вимог цього Статуту;

▪

якщо діяльність Члена суперечить меті та завданням Клубу;

▪

якщо Член втратив зв’язок із Клубом без поважних причин;

▪

за систематичну несплату членських внесків;

Членство в Клубі автоматично припиняється в разі несплати членських внесків протягом
шести календарних місяців.

5. Права та обов’язки Членів Клубу
5.1.

Усі Члени Клубу мають рівні права та обов’язки.

5.2.

Члени Клубу мають право:

5.3.

5.4.

▪

брати участь у діяльності Клубу, в управлінні його справами;

▪

висловлювати власну думку та подавати пропозиції щодо діяльності Клубу;

▪

отримувати інформацію про діяльність Клубу;

▪

звертатись до Клубу за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

▪

отримувати правовий, соціальний захист від Клубу;

▪

вносити пропозиції щодо напрямів діяльності Клубу та його розвитку;

▪

вийти з числа Членів Клубу в будь-який час за власним бажанням.

Члени Клубу зобов’язані:
▪

виконувати вимоги цього Статуту;

▪

виконувати рішення керівних органів Клубу;

▪

дбати про зміцнення авторитету Клубу, утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди
законним інтересам Клубу та його членам;

▪

не розголошувати конфіденційну інформацію щодо діяльності Клубу та його членів;

▪

брати посильну участь в роботі Клубу;

▪

сплачувати членські внески.

Як заохочення керівні органи мають право запроваджувати відзнаки, інші засоби
громадського заохочення для Членів Клубу та інших осіб, які сприяли виконанню
статутних завдань Клубу.

6. Порядок утворення і діяльність керівних органів
6.1.

6.2.

Управління Клубом здійснюють:
▪

Загальні Збори Клубу — вищий керівний орган;

▪

Рада Клубу — постійно діючий керівний орган;

▪

Голова Клубу — виконавчий керівний орган;

▪

Ревізійна Комісія Клубу — контролюючий орган.

Загальні Збори Клубу
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6.2.1.

Вищим керівним органом Клубу є Загальні Збори Клубу, які складаються з Членів Клубу,
що забезпечується їх особистою участю, або з уповноважених представників членів.

6.2.2.

Загальні Збори скликаються при потребі, але не рідше ніж один раз на рік. Скликання
Загальних Зборів можуть ініціювати Рада Клубу, Голова Клубу або Члени Клубу, що
володіють не менш ніж десятьма відсотками голосів. Про проведення Загальних Зборів
Голова Клубу повідомляє всіх Членів Клубу не пізніше ніж за 14 днів до їх скликання.
Рішення Загальних Зборів оформлюється Протоколом, який підписують Голова та
Секретар зборів.

6.2.3.

До компетенції Загальних Зборів належить:
▪

внесення змін до Статуту Клубу;

▪

визначення та затвердження основних і перспективних напрямів діяльності Клубу;

▪

розгляд рекомендацій та затвердження звітів, поданих Радою Клубу та Ревізійною
Комісією Клубу;

▪

визначення кількості та персонального складу Ради Клубу;

▪

обрання та відкликання Ради Клубу та Ревізійної Комісії Клубу, затвердження
положень стосовно їх діяльності;

▪

обрання Голови Клубу, членів Ради Клубу та Ревізійної Комісії Клубу;

▪

затвердження документів, які регламентують правила внутрішнього розпорядку та
стосунки всередині Клубу, а також взаємодію Клубу з іншими організаціями та
установами;

▪

прийняття рішень про створення установ і організацій для виконання статутних
завдань у порядку, визначеному законодавством України;

▪

прийняття рішення стосовно проведення перевірки діяльності Ради Клубу та Голови
Клубу;

▪

розгляд будь-яких інших питань стосовно діяльності Клубу;

▪

реалізація права власності на кошти та майно Клубу.

▪

прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Клубу;

6.2.4.

Загальні Збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше двох
третин загальної кількості Членів Клубу.

6.2.5.

Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів. Порядок голосування
на Загальних Зборах Членів Клубу може міститись в окремо прийнятих документах.

6.2.6.

Питання для включення у порядок денний Загальних Зборів подаються до Ради Клубу в
письмовій формі не пізніше ніж за десять днів до проведення Загальних Зборів.

6.2.7.

Позачергові Загальні Збори скликаються за ініціативою Ревізійної Комісії Клубу, Ради
Клубу та на вимогу не менше однієї десятої Членів Клубу.

6.3. Рада Клубу
6.3.1.

Рада Клубу на чолі з Головою є постійно діючим керівним органом Клубу, який здійснює
керівництво його поточною діяльністю в період між скликаннями Загальних Зборів.

6.3.2.

Рада Клубу в своїй діяльності керується законодавством України та цим Статутом.

6.3.3.

Кількісний і персональний склад Ради Клубу визначають Загальні Збори. Раду Клубу
обирають терміном на один рік.

6.3.4.

До компетенції Ради Клубу належать всі питання діяльності Клубу, крім тих, які згідно з
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законодавством України та цим Статутом належать до виключної компетенції Загальних
Зборів.
6.3.5.

До компетенції Ради Клубу належить:
▪

Попередній розгляд всіх питань, які підлягають розгляду чи вирішенню Загальними
Зборами, підготовка з цих питань відповідних матеріалів;

▪

затвердження планів та звітів про їх виконання, щорічного кошторису;

▪

кадрові питання;

▪

організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в організації;

▪

прийняття рішення про дату скликання та порядок денний Загальних Зборів Клубу;

▪

надання на затвердження Загальним Зборам річного звіту Клубу;

▪

розробка та реалізація планів, проектів, програм та заходів, спрямованих на
реалізацію статутних цілей і завдань Клубу;

▪

прийняття рішень щодо прийняття та виключення з Членів Клубу;

▪

розв'язання інших питань щодо діяльності Клубу в період між Загальними Зборами;

▪

ініціювання скликання Загальних Зборів Клубу.

6.3.6.

Засідання Ради Клубу проводяться при потребі, але не рідше ніж чотири рази на рік за
ініціативою Голови Клубу або більшості членів Ради Клубу.

6.3.7.

Засідання Ради Клубу визнаються правомочними, якщо в них беруть участь не менш ніж
дві третини загальної кількості членів Ради Клубу. Рішення Ради Клубу приймаються не
менш ніж двома третинами голосів від загальної кількості присутніх членів Ради Клубу.

6.3.8.

Рада Клубу у своїй діяльності підзвітна Загальним Зборам Клубу.

6.4. Голова Клубу
6.4.1.

Голову Клубу обирають Загальні Збори не менш ніж двома третинами загальної кількості
присутніх Членів Клубу терміном на один рік, він є підзвітним у своїй діяльності Загальним
Зборам.

6.4.2.

Голова Клубу організовує виконання рішень Загальних Зборів та здійснює загальне
керівництво і координацію діяльності Ради Клубу.

6.4.3.

Голова Клубу має право без окремої довіреності здійснювати дії від імені Клубу, в тому
числі:
▪

представляти Клуб в його взаємовідносинах з іншими громадськими організаціями,
державними та іншими органами і організаціями та установами;

▪

відкривати й закривати рахунки в банківських установах;

▪

вести переговори й укладати цивільно-правові угоди з правом одноосібного їх підпису;

▪

видавати довіреності на здійснення дій від імені Клубу;

▪

підписувати фінансові, банківські, процесуальні, інші документи та ділові папери;

▪

ініціювати скликання Загальних Зборів;

▪

повідомляти Членів Клубу не пізніше ніж за 14 днів про скликання Загальних Зборів
Клубу.
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6.5. Ревізійна Комісія Клубу
6.5.1.

Ревізійна Комісія Клубу є контролюючим органом Клубу.

6.5.2.

Ревізійну Комісію обирають Загальні Збори. Вона складається з трьох осіб: Голови комісії
та двох членів, яких обирають Загальні Збори терміном на один рік. До складу Ревізійної
Комісії не можуть входити Голова та член Ради Клубу.

6.5.3.

До повноважень Ревізійної Комісії належить:
▪

здійснення контролю за діяльністю Клубу;

▪

перевірка звітів та фінансової документації Клубу, підготовка висновків;

▪

доступ до всіх документів Клубу;

▪

проведення ревізії майна Клубу;

▪

контроль над правильністю витрат коштів Клубу за призначенням;

▪

ініціювання скликання Загальних Зборів Клубу.

6.5.4.

Засідання Ревізійної Комісії проводяться при потребі, але не рідше одного разу на
півріччя. Засідання Ревізійної Комісії визнаються правомочними, якщо в них беруть участь
не менше двох третин загальної кількості членів Ревізійної Комісії.

6.5.5.

Рішення Ревізійної Комісії Клубу приймаються простою більшістю голосів але не менше
двох третин загальної кількості членів Ревізійної Комісії Клубу.

6.5.6.

Ревізійна Комісія Клубу підзвітна Загальним Зборам Клубу, яким надаються матеріали
перевірок.

6.5.7.

Ревізійна Комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних Зборів, якщо
виникла загроза інтересам Клубу або виявлені зловживання посадових осіб Клубу.

6.5.8.

Перевірка діяльності Ради Клубу, в тому числі Голови Клубу, здійснюється за дорученням
Загальних Зборів.

6.6.

Керівні органи звітують на Загальних зборах один раз на рік. Звіт має бути розісланий
Членам Клубу за сім днів до скликання, щоб вони мали змогу ознайомитися з його
змістом. Звіт має показати роботу всієї організації за звітний період, інформувати про
роботу Клубу і інше.

7. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності
відокремлених підрозділів
7.1.

Клуб може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Ради Клубу.

7.2.

Відокремлені підрозділи Клубу не є юридичними особами.

7.3.

Керівника відокремленого підрозділу призначає Рада Клубу. Керівник відокремленого
підрозділу повинен бути членом Клубу.

7.4.

Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

7.5.

•

реалізують статутні мету та завдання Клубу у певному населеному пункті в межах наданих
рішенням Ради;

•

проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним
законодавством України;

•

представляють Клуб на території певної адміністративно-територіальної одиниці.
Керівник відокремленого підрозділу має право на:
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7.6.

▪

використовувати назву та символіку Клубу для реалізації завдань Клубу;

▪

отримувати допомогу у реалізації завдань Клубу від керівних органів та посадових осіб
Клубу;

▪

бути присутнім на Загальних зборах Громадської організації, засіданні Ради;

▪

звертатись з клопотаннями до керівних органів Клубу;

▪

захист своїх законних прав та інтересів;

▪

всебічне сприяння від керівних органів Клубу;

▪

організацію обрання допоміжної структури відокремленого підрозділу.

Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
▪

дотримуватись вимог Статуту Клубу;

▪

активно впроваджувати рішення кренівних органів Клубу (прийнятих в межах Статуту
Клубу та чинного законодавства);

▪

не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Клубу.

7.7.

Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за
рішенням Ради або Загальних Зборів Клубу, а також в судовому порядку.

7.8.

Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається
безпосередньо до відання Ради Клубу до прийняття рішення щодо розподілу майна та
коштів Загальними Зборами Клубу.

8. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних
органів та розгляду скарг
8.1.

Члени Клубу мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого Члена Клубу,
Голови Клубу, Ради Клубу, Ревізійної Комісії Клубу та Загальних Зборів шляхом подання
письмової скарги, а саме:
▪

на дії, бездіяльність або рішення Члена Клубу — первинна скарга подається до
Голови Клубу, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії,
бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом двадцяти робочих днів
розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її
розгляду скаржника. В разі відхилення скарги — повторна скарга подається до Ради
Клубу, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим
викликом Члена Клубу, який скаржиться, а також Члена Клубу, бездіяльність або
рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою Клубу — повторна скарга
подається до Загальних Зборів Клубу, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому
або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом Члена Клубу який скаржиться,
а також Члена Клубу дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

▪

на дії, бездіяльність або рішення Голови Клубу — первинна скарга подається до Ради
Клубу, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим
викликом Члена Клубу, який скаржиться, а також Голови Клубу дії, бездіяльність або
рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою Клубу — повторна скарга
подається до Загальних Зборів Клубу, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому
або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом Члена Клубу, який скаржиться,
а також Голови Клубу дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

▪

на дії, бездіяльність або рішення члена Ради Клубу — первинна скарга подається до
Голови Клубу, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом двадцяти робочих днів, із
обов'язковим викликом Члена Клубу, який скаржиться, а також члена Ради Клубу дії,
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бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою
Клубу — повторна скарга подається до Загальних Зборів Клубу, які зобов'язані
розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом
Члена Клубу, який скаржиться, а також члена Ради Клубу дії, бездіяльність або
рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних
Зборах Клубу, є підставою для скликання таких Загальних Зборів протягом тридцяти
днів з дня надходження такої скарги;
▪

на дії, бездіяльність або рішення Загальних Зборів Клубу — до суду, відповідно до
чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

9. Джерела надходження і порядок використання коштів та
іншого майна Клубу
9.1.

Клуб відповідно до законодавства України, може мати у власності кошти та інше майно,
які використовуються для створення матеріально-технічної бази Клубу та фінансування
виконання її статутних завдань. Джерелами надходження майна та коштів Клубу є:
▪

кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертв;

▪

пасивні доходи;

▪

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних
цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, в тому числі гуманітарної,
допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Клубу, або
через нього їх одержувачам згідно з законодавством з метою зниження рівня таких цін;

▪

кошти та майно, які надходять організації від провадження її основної діяльності з
урахуванням положень п.157.13 статті 157 Податкового Кодексу України від 02.10.2010
р. № 2755-VI.

9.2.

Клуб набуває права власності на кошти та інше майно, передане йому Членами Клубу
або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами,
підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане
за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

9.3.

Право власності Клубу на кошти та майно реалізує його вищий статутний орган
управління — Загальні Збори. Окремі функції щодо господарського управління коштами
та майном Клубу можуть бути покладені вищим керівним статутним органом на створені
ним органи управління Клубу.

9.4.

Доходи або майно Клубу не підлягають розподілу між їх засновниками або членами,
посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого
засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх
праці та відрахувань на соціальні заходи).

9.5.

Клуб має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертви на користь Клубу
в грошовій або іншій формі.

9.6.

З метою виконання статутних завдань Клуб може здійснювати необхідну підприємницьку
діяльність через створення госпрозрахункових установ та організацій з статусом
юридичної особи, заснування підприємств у порядку, визначеному чинним
законодавством.

9.7.

Клуб несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому на праві
власності майном. Члени Клубу не несуть відповідальності за зобов’язаннями Клубу.

9.8.

Клуб зобов’язаний вести оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність,
зареєструватись у органах доходів і зборів та вносити до бюджету податки і платежі у
порядку та розмірах, передбачених законодавством.
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9.9.

Державний контроль за діяльністю Клубу здійснюється державними органами в порядку,
передбаченому законодавством України.

9.10.

Майно та кошти Клубу використовуються виключно для виконання статутної мети й
забезпечення напрямів діяльності Клубу.

10. Порядок внесення змін до Статуту
10.1.

Зміни та доповнення до Статуту Клубу вносяться за рішенням Загальних Зборів Клубу.

10.2.

Рішення про внесення змін до Статуту приймаються не менш ніж трьома чвертями голосів
присутніх Членів Клубу, якщо інше не передбачено законом.

10.3.

Про зміни в Статуті Клубу повідомляється уповноважений орган у визначеному
законодавством порядку.

11. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або
реорганізації, використання коштів та майна, що
залишилися після саморозпуску
11.1.

Припинення діяльності Клубу здійснюється:

11.1.1.

За рішенням Загальних Зборів шляхом саморозпуску або реорганізації, якщо за нього
проголосувало не менше трьох чвертей присутніх Членів Клубу;

11.1.2.

За рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Клубу.

11.2.

У випадку розпуску Клубу Загальні Збори створюють ліквідаційну комісію або доручають
Раді Клубу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення
існування Клубу як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання
коштів та майна Клубу після його ліквідації.

11.3.

У разі саморозпуску Клубу його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів
передаються іншій громадській організації чи організаціям на статутні або благодійні цілі,
а в разі неприйняття такого рішення — зараховуються відповідно до закону до
державного або місцевого бюджету.

11.4.

Із дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців запису про рішення Клубу щодо саморозпуску розпочинається припинення
Клубу як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. З дня внесення
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про
рішення Клубу про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Клубом.

11.5.

Реорганізація Клубу здійснюється через його приєднання до іншої громадської організації
такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів
Клубу. У разі реорганізації Клубу його майно, активи та пасиви передаються
правонаступнику.
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