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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація мисливців та 

користувачів мисливських угідь» (далі - Асоціація) є добровільним 

об'єднанням юридичних та фізичних осіб, засновниками якої є юридичні 

особи приватного права, які добровільно об’єдналися на засадах спільності їх 

інтересів для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, 

мисливців, користувачів мисливських угідь, задоволення суспільних, зокрема, 

екологічних, соціальних, культурних, освітніх, економічних та інших інтересів 

своїх членів та інших осіб. 

1.2. Найменування Асоціації українською мовою: 

 

Повне найменування Асоціації –  

Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація мисливців та 

користувачів мисливських угідь»; 

 

Скорочене найменування Асоціації –  

ГС «ВАМКМУ» 

 

1.3. Назва Асоціації іноземною мовою: 

 

Повна назва Асоціації англійською мовою – 

“ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION OF HUNTERS AND HUNTING 

GROUNDS” 

 

Скорочена назва Асоціації англійською мовою –  

“UAHHG” 

 

1.4. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Цивільним кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», Законом України «Про мисливське 

господарство та полювання», Податковим кодексом України, іншим 

законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності 

Асоціації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що 

приймаються Асоціацією у межах її статутних повноважень і є обов’язковими 

для всіх членів Асоціації. 

 

1.5. Асоціація є непідприємницьким товариством, основною метою 

якого не є одержання прибутку. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї 

діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору 

території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її 

членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності. 
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2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ 

 

2.1. Асоціація створена на невизначений термін діяльності та 

розповсюджує свою діяльність на всю територію України. Діяльність 

Асоціації має суспільний характер, що полягає у її взаємодії з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських 

відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, 

зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями 

та/або особами без громадянства. 

 

2.2. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної 

реєстрації згідно з законодавством, має свою печатку, штампи та бланки зі 

своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Асоціація може 

мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка 

підлягає реєстрації у порядку, встановленому законодавством.  

 

2.3. З моменту державної реєстрації Асоціація має виключне право на 

використання свого найменування. 

 

2.4. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним 

їй майном. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени 

не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, за винятком випадків, коли вони 

беруть на себе такі зобов’язання. 

 

3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ 

 

3.1. Мета (ціль) Асоціації - об'єднання зусиль зацікавлених учасників 

(членів) Асоціації щодо створення сприятливих умов розвитку мисливської 

галузі, захисту соціальних, економічних, спортивних, культурних, екологічних 

і інших прав, свобод і інтересів членів Асоціації, сприяння розвитку 

полювання, стрілецько-стендової підготовки та фізичного загартування 

людини в поєднанні з активним відпочинком, проведення заходів з 

відтворення, охорони та раціонального використання тваринного та 

рослинного світу, навколишнього природного середовища (довкілля) України, 

вплив у порядку, визначеному законодавством, на удосконалення чинного 

законодавства, розробку законопроектів на інших нормативно-правових актів, 

а також створення позитивного іміджу мисливців у першу чергу як активних 

учасників охорони та відтворення державного мисливського фонду.  

 

3.2. Напрями діяльності Асоціації - об’єднання на базі Асоціації 

мисливців і користувачів мисливських угідь різної форми власності для 

задоволення існуючих потреб з обміну досвідом, практичними навичками та 

напрацюваннями щодо захисту та відновлення тваринного та рослинного 
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світу, методичного та методологічного забезпечення діяльності, юридичного 

забезпечення ведення діяльності та створення умов для успішного ведення 

мисливського господарства та полювання, інтенсифікації галузі. Асоціація з 

цією метою: 

 

3.2.1. Сприяє створенню в адміністративно-територіальних одиницях 

України громадських організацій-користувачів мисливських угідь, 

мисливських господарств і залученню максимальної кількості мисливців та 

користувачів мисливських угідь до членства в Асоціації. 

 

3.2.2. Виробляє спільно з науковими та іншими зацікавленими 

інституціями, структурами та особами єдину політику розвитку мисливської 

галузі та полювання на перспективу. 

 

3.2.3. Надає членам Асоціації методичну, консультаційну, інформаційну, 

правову, маркетингову та рекламну підтримку. 

 

3.2.4. Сприяє встановленню, підтримці та розвитку фахових 

інформаційних зв’язків між членами Асоціації. 

 

3.2.5. Виховує членів Асоціації в дусі поваги та дотримання норм і 

правил мисливської етики, дбайливого відношення до природи та її багатств, 

державного мисливського фонду, неухильного дотримання законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища та тваринного світу. 

 

3.2.6. Проводить в тісній взаємодії з органами державної влади, 

місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями заходи щодо 

збереження, збільшення, збагачення та охорони державного мисливського 

фонду та інших складових біологічного різноманіття на території країни. 

 

3.2.7. Сприяє організації та проведенню виставкових та експозиційних 

заходів, змагань зі стендовій стрільбі, природоохоронних і оздоровчих заходів, 

мисливства та інструктивно-показових полювань (у тому числі колективних), 

занять туризмом, у першу чергу - мисливським. 

 

3.2.8. Сприяє організації змагань, виставок, виводків, польових 

випробувань мисливських собак, які мають паспорти собак мисливських 

порід, видані у встановленому порядку, а також інших ловчих звірів і птахів 

відповідно до мети діяльності Асоціації. 

 

3.2.9. Сприяє розвитку стрілецького, стрілецько-мисливського спорту, 

включаючи участь в підготовці фахівців, спортсменів і суддів з цих видів 

спорту і занять, а також навчання (натаскування, наганяння, вимуштрування) 

мисливських собак. 
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3.2.10. Розвиває зв’язки та співпрацю з зарубіжними, міжнародними 

стрілецькими, мисливськими, природоохоронними та іншими організаціями, 

органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними 

особами будь-якої форми власності та підпорядкування, а також з фізичними 

особами. 

 

3.2.11. Бере участь у порядку, визначеному законодавством, у 

розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та стосуються сфери діяльності громадського 

об'єднання та важливих питань державного та суспільного життя. 

 

Примітка: Положення встановлене п. 4 частини першої ст. 21 Законом 

України «Про громадські об’єднання»  

 

3.3. Асоціація має такі права та повноваження: 

 

3.3.1. Здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка 

необхідна для виконання статутних завдань Асоціації. 

 

3.3.2. Представляти та захищати свої законні інтереси та законні 

інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, у 

органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, судових органах, 

перед іншими юридичними особами будь-якої форми власності та 

підпорядкування та перед фізичними особами. 

 

3.3.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати 

свою мету (цілі). 

 

3.3.4. Звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх 

функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що 

стосуються їх статутної діяльності, заявами або клопотаннями щодо реалізації 

своїх соціально-економічних, політичних і особистих прав і законних 

інтересів і скаргою про їх порушення, викривати недоліки в роботі, 

оскаржувати дії посадових осіб державних і громадських органів. 

 

3.3.5. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати 

програми. 
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3.3.6. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, публічну 

інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, 

інших розпорядників публічної інформації. 

 

3.3.7. Одержувати відповідно до законодавства від органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб будь-якої 

форми власності та підпорядкування та у фізичних осіб інформацію, 

необхідну для реалізації своїх статутних завдань і цілей, а також для 

здійснення своєї статутної діяльності. 

 

3.3.8. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного 

користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що 

необхідне для здійснення своїх статутних завдань. 

 

3.3.9. Публікувати наукові та методичні результати діяльності 

Асоціації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу. 

 

3.3.10. Брати участь в організації та фінансуванні, а також самостійно 

проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, 

консультації, турніри, конкурси, творчі та інші заходи, пов'язані зі статутною 

діяльністю Асоціації, із залученням представників громадськості, органів 

державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей 

суспільного життя, у тому числі міжнародних. 

 

3.3.11. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить 

безоплатно, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та 

самостійно вирішувати питання про їх використання. 

 

3.3.12. Здійснювати необхідну господарську та іншу підприємницьку 

діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому 

законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність 

відповідає меті (цілям) Асоціації та сприяє її досягненню. 

 

3.3.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробці 

законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів, що приймаються 

Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів 

України, міністерствами та відомствами, а також іншими органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування та стосуються сфери діяльності 

Асоціації та важливих питань державного та громадського життя. 

 

3.3.14. Проводити мирні зібрання, свята, фестивалі, виставки, лекції, 

конкурси, демонстрації кінофільмів на мисливські, природоохоронні та інші 

теми, демонстрацію мисливських трофеїв, проводити інші громадські заходи, 

у тому числі масові (збори, мітинги, демонстрації тощо), сприяти створенню в 
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установленому порядку мисливських, туристичних господарств, баз (ділянок), 

стрілецько-стендових і інших спортивних комплексів, тирів, станцій іспитів і 

розплідників собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів. 

 

3.3.15. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові 

та немайнові права відповідно до законодавства, страхувати майно, бути 

позивачем та/або відповідачем в судових установах, а також здійснювати інші 

права, необхідні для досягнення мети діяльності Асоціації, визначеної цім 

Статутом. 

 

3.3.16. Здійснювати представництво інтересів осіб-довірителів за їх 

дорученням на підставі довіреності. 

 

3.3.17. Приймати (наймати) на роботу працівників та укладати з ними 

строкові та безстрокові трудові договори відповідно до законодавства. 

 

3.3.18. Здійснювати відповідно до законодавства діяльність 

безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законодавством, 

юридичні особи приватного права (товариства, підприємства), якщо така 

діяльність відповідає меті (цілям) Асоціації та сприяє її досягненню. 

 

3.3.19. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) Асоціації 

засоби масової інформації. 

 

3.3.20. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики 

відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності". 

 

Примітка: Положення встановлене п. 4 частини другої ст. 21 Закону України 

«Про громадські об’єднання». 

 

3.3.21. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування для 

проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки 

рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності. 

 

3.3.22. Представляти інтереси членів Асоціації в органах державної 

влади, в тому числі у судах, правоохоронних органах, органах місцевого 

самоврядування, громадських об’єднаннях, будь-яких інших установах, 

підприємствах, організаціях незалежно від їх форми власності та 

підпорядкування, а також перед будь-якими фізичними особами. 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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3.3.23. Створювати згідно з положеннями законодавства та цього 

Статуту за рішенням Ради Асоціації відокремлені підрозділи (філії), що діють 

без статусу юридичних осіб відповідно до положення, затвердженого 

президією Ради Асоціації, та підприємства, установ та організацій зі статусом 

юридичних осіб, які діють на підставі статутів, які затверджуються президією 

Ради Асоціації. Створені Асоціацією відокремленні підрозділи (філії) можуть 

наділятися майном та коштами, які є власністю Асоціації. 

 

3.3.24. З урахуванням обмежень згідно із законодавством, та вступати в 

об’єднання з іншими суб’єктами, укладати меморандуми, договори про 

співробітництво, спільну діяльність та допомогу, а також бути учасником 

інших добровільних об’єднань відповідно до цього Статуту та законодавства 

України. 

 

3.3.25. Підтримувати ідейно, організаційно, методично та матеріально 

інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх 

діяльності, керувати на добровільних засадах або вступати з ними в 

об’єднання. 

 

3.3.26. Пропагувати свої цілі та завдання, засновувати засоби масової 

інформації для висвітлення питань, зокрема, але не виключно, охорони 

навколишнього середовища (довкілля), мисливства, кінології, туризму тощо. 

 

3.3.27. На добровільних засадах засновувати, вступати в міжнародні 

об’єднання, підтримувати прямі міжнародні контакти у здійсненні заходів, що 

не суперечать міжнародним зобов’язанням України та міжнародному 

законодавству. 

 

3.3.28. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в 

установах банків. 

 

3.3.29. Засновувати відзнаки з метою відзначення та заохочування 

членів Асоціації та її партнерів. 

 

3.3.30.  Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством 

України. 

 

3.4. Асоціація може здійснювати інші види діяльності, не заборонені 

законодавством України для Асоціації як для громадської спілки. 

 

3.5. Асоціація може розширювати предмет своєї діяльності відповідно 

до законодавства України. Окремі види діяльності здійснюються при 
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наявності дозвільного документу, отриманого Асоціацією згідно із 

законодавством.  

 

3.6. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, 

самоврядності, вільного вибору території діяльності, відсутності майнового 

інтересу її членів, прозорості, відкритості, публічності та рівності перед 

законом. 

 

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА,  

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ 

 

4.1. Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним. 

 

4.2. Членами Асоціації можуть бути юридичні особи приватного права 

(колективні члени) та фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства), які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18 

років, підтримують мету та завдання Асоціації і визнають її Статут. 

 

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Асоціацію. Членство в 

Асоціації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь-якої 

особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування будь-яких переваг. 

 

4.4. Прийом у члени Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви 

за рішенням президії Ради Асоціації, яке приймається впродовж місяця з дня 

подання відповідної заяви. Керуючись приписами п. 5.7.12 цього Статуту, 

президія Ради Асоціації може делегувати це право директорам відокремлених 

підрозділів (філій) шляхом прийняття свого відповідного рішення. Президія 

Ради Асоціації має право відмовити у прийнятті фізичної (чи юридичної) 

особи в члени (колективним членом) Асоціації, надавши вмотивовану 

відповідь заявнику про підстави відмови. Оскарження такого рішення 

можливе у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України.  

 

4.5. Усі члени Асоціації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.  

 

4.6. До прав члена Асоціації належить: 

 

4.6.1. Брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією, обирати 

та бути обраними до органів управління Асоціації. 

 

4.6.2. Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених 

за рішенням уповноважених органів управління Асоціації. 
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4.6.3. Звертатися до органів управління Асоціації з запитами та 

пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації, одержувати 

відповіді. 

 

4.6.4. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність органів управління 

Асоціації, подавати пропозиції, заяви, заперечення та скарги на прийняті ними 

рішення у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України. 

 

4.6.5. Одержувати інформацію з питань діяльності Асоціації. 

 

4.6.6. Звертатися до органів управління Асоціації за допомогою у захисті 

своїх прав і законних інтересів. 

 

4.6.7. Вільно відстоювати та пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що 

обговорюються в Асоціації, до прийняття рішень з цих питань. 

 

4.6.8. Вільно виходити з Асоціації за власною письмовою заявою. 

 

4.7. Члени Асоціації зобов’язані: 

 

4.7.1. Дотримуватись положень Статуту Асоціації. 

 

4.7.2. Виконувати рішення органів управління Асоціації. 

 

4.7.3. Своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та 

строки, що встановлюються президією Ради Асоціації. 

 

4.7.4. Сприяти досягненню мети (цілей) Асоціації; 

 

4.7.5. Брати участь у публічних заходах, що проводяться Асоціацією. 

 

4.8. Членство в Асоціації припиняється у випадках: 

 

4.8.1. Виходу із Асоціації за власним бажанням. Кожна особа має право 

добровільно у будь-який час припинити членство у Асоціації шляхом подання 

заяви до її відповідних статутних органів. Членство в Асоціації припиняється з 

дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.  

 

З того самого дня припиняється перебування члена Асоціації на будь-

яких виборних посадах у Асоціації. Дія абзацу другого цього підпункту не 

поширюється на членів Асоціації, обраного на посади Президента Асоціації та 

Виконавчого директора Асоціації. Членство в Асоціації зазначених керівників 

припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Президента Асоціації 

та Виконавчого директора Асоціації. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17?find=1&text=%F7%EB%E5%ED#w113
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17?find=1&text=%F7%EB%E5%ED#w114
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17?find=1&text=%F7%EB%E5%ED#w115
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17?find=1&text=%F7%EB%E5%ED#w116
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17?find=1&text=%F7%EB%E5%ED#w117
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4.8.2. Виключення із Асоціації за рішенням президії Ради у зв’язку із 

порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті 

та завданням Асоціації, або якщо член втратив зв’язок із Асоціацією без 

поважних причин чи за несплату членських внесків, а також за наявності 

інших підстав, визначених у пункті 4.7 цього Статуту. 

 

4.8.3. Смерті фізичної особи - члена Асоціації, визнання недієздатною 

фізичної особи-члена Асоціації, ліквідації (припинення) юридичної особи-

члена Асоціації, ліквідації (припинення, саморозпуску) громадської 

організації, що не має статусу юридичної особи – члена Асоціації. 

 

4.9. Підстави для виключення з членів Асоціації: 

 

4.9.1. Неодноразові порушення вимог Статуту (порушення два або 

більше разів). 

 

4.9.2. Несплати членських внесків за поточний рік до кінця такого 

поточного року. 

 

4.10. Питання про виключення вирішується радою відокремленого 

підрозділу Асоціації та затверджується президією Ради Асоціації, а у разі 

наявності підстав, передбачених пунктом 4.7.2 цього Статуту, член Асоціації 

вважається виключеним автоматично, без необхідності прийняття 

відповідного рішення президією Ради Асоціації. 

 

4.11. Член Асоціації не має права голосу при вирішенні З’їздом 

Асоціації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і 

Асоціацією. 

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ  

 

5.1. Управління Асоціацією здійснюється на засадах демократії, 

гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої 

дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Асоціації. 

 

5.2. Органами управління Асоціації є: 

З’їзд Асоціації;  

Рада Асоціації;  

Президія Ради Асоціації;  

Президент Асоціації; 

Перший віце-президент Асоціації; 

Віце-президенти Асоціації; 

Виконавчий директор Асоціації. 
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Президент Асоціації, Перший віце-президент Асоціації та віце-

президенти Асоціації можуть здійснювати свої повноваження на 

громадських засадах і безоплатній основі. 

 

5.3. Засідання органів управління Асоціації (З’їзду, Ради, президії Ради) 

можуть проводитись як за безпосередньої участі делегатів З’їзду, членів Ради 

чи її президії, так і дистанційно за допомогою телефонного або інтернет 

зв’язку з використанням аудіовізуальних програм онлайн-конференцій. 

Порядок такого дистанційного проведення засідання органів управління 

Асоціації затверджується рішенням президії Ради Асоціації. Будь-яке 

засідання органів управління оформлюється протоколом; у протоколі 

обов’язково вказується про обрану форму засідання, якщо засідання 

відбувалось за допомогою телефонного або інтернет-зв’язку, у протоколі 

обов’язково фіксується за допомогою якого засобу зв’язку та програми 

відбувалось засідання. У разі необхідності, реєстр учасників засідання 

впродовж 15 днів після проведення засідання підписуються учасниками 

відповідних засідань.  

 

5.4. З’їзд Асоціації є вищим органом Асоціації, який вправі приймати 

рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані 

З’їздом до інших органів управління Асоціації.  

 

5.4.1. З’їзд Асоціації може бути черговим та позачерговим. З’їзд 

скликається за рішенням Ради Асоціації. Черговий З’їзд скликається раз на 

п’ять років, позачерговий З’їзд може скликатися з ініціативи Ради Асоціації 

або на вимогу директорів не менше як однієї третини відокремлених 

підрозділів (філій) Асоціації для вирішення невідкладних поточних питань, 

що належать до виключної компетенції З’їзду, при наявності обставин, що 

зачіпають суттєві інтереси Асоціації, а також в інших випадках, передбачених 

даним Статутом та законодавством України. Не менш як одна десята частина 

від загальної кількості членів Асоціації мають право ініціювати перед Радою 

Асоціації скликання позачергових З’їздів. Якщо правомочна вимога членів 

Асоціації про скликання З’їзду не виконана, ці члени мають право самі 

скликати З’їзд із дотримання інших статутних вимог щодо скликання З’їзду. 

 

Час, місце скликання, норми представництва та порядок денний З’їзду 

визначаються та оголошуються Радою Асоціації щонайменше за два місяці до 

З’їзду.  

 

Делегати на З’їзд обираються із членів Асоціації на загальних зборах 

відокремлених підрозділів Асоціації у порядку, затвердженому рішенням 

президії Ради Асоціації. 
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Повноваження делегатів зберігаються на весь період до чергового З’їзду, 

тому у разі проведення позачергових З’їздів нові делегати на них не 

обираються. 

  

З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини 

обраних делегатів. При визначенні кворуму позачергового З’їзду в числі 

обраних делегатів не враховуються такі, членство яких у Асоціації припинено 

у порядку, визначеному пунктом 4.6 цього Статуту. 

 

5.4.2. На З’їзді Асоціації розглядають питання, винесені на їх розгляд 

Радою Асоціації, а також не менш як однією десятою від кількості членів 

Асоціації.  

 

5.4.3. До виключної компетенції делегатів З’їзду Асоціації належить 

вирішення таких питань: 

 

5.4.3.1. Визначення основних напрямків діяльності Асоціації. 

 

5.4.3.2. Внесення та затвердження змін до установчих документів 

Асоціації..  

 

5.4.3.3. Затвердження зразків печаток, емблеми, логотипа та інших 

зразків реквізитів Асоціації. 

 

5.4.3.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації у 

порядку, визначеному пунктом 12.4 цього Статуту.  

 

5.4.3.5. Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного 

балансу. 

 

5.4.3.6. Обрання Президента Асоціації, який одночасно є Головою Ради 

Асоціації. 

 

5.4.3.7. Обрання Ради Асоціації із членів Асоціації та відкликання Ради 

або окремих членів Ради. 

 

5.4.3.8. Обрання Почесного президента Асоціації. 

 

5.4.3.9. Обрання контрольного органу Асоціації – Ревізійної комісії 

Асоціації. 

 

5.4.3.10. Визначення порядку та способів реалізації права власності та 

здійснення контролю за реалізацією такого права. 
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5.4.3.11. Прийняття рішення про реорганізацію Асоціації у порядку, 

визначеному пунктом 12.6 цього Статуту. 

 

5.4.4. Рішення З’їзду вважаються прийнятими, якщо за них 

проголосувала проста більшість від числа делегатів, присутніх на З’їзді. З 

питань, передбачених пунктами 5.4.3.2, 5.4.3.4 і 5.4.3.11 рішення З’їзду 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три 

четвертих присутніх на З’їзді делегатів. Також трьома четвертими голосів 

делегатів, присутніх на З’їзді, приймаються рішення щодо відчуження майна 

Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Асоціації. 

  

5.4.5. Головує на засіданнях З’їзду Президент Асоціації - Голова Ради 

Асоціації, а за його відсутності – Перший віце-президент Асоціації чи особа з 

числа членів Ради, обрана З’їздом Головою З’їзду, а за відсутності членів Ради 

- особа з числа делегатів З’їзду, обрана делегатами Головою З’їзду. Хід 

засідання З’їзду протоколюється. Протоколи засідань З’їзду ведуться 

секретарем З’їзду, яким є секретар Ради Асоціації, а за його відсутності – 

особа з делегатів, обрана З’їздом. Протоколи підписуються Головою З’їзду і 

секретарем З’їзду. 

 

5.4.6. З’їздом приймають “Рішення”, які підписують Голова З’їзду та 

секретар З’їзду. Рішення, прийняті З’їздом з дотриманням вимог цього 

Статуту, внутрішніх документів Асоціації та законодавства України, 

обов'язкові для всіх інших органів управління Асоціації та членів Асоціації. 

Рішення, прийняті З’їздом, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо 

інше не визначено З’їздом. 

 

5.5. Рада Асоціації є органом управління Асоціації на період між 

З’їздами, обирається делегатами З’їзду терміном на п’ять років із членів 

Асоціації та виконує функції з управління його поточною, організаційною 

діяльністю. 

 

5.5.1. Кількісний та персональний склад Ради Асоціації затверджуються 

З’їздом. 

 

5.5.2. Рада підзвітна З’їзду і організовує виконання його рішень та несе 

відповідальність перед ним за діяльність Асоціації та належне виконання своїх 

посадових обов’язків. Рада діє від імені Асоціації в межах, передбачених цим 

Статутом, внутрішніми документами Асоціації та законодавством. 

 

5.5.3. Очолює роботу Ради Президент Асоціації - Голова Ради Асоціації. 

У разі його відсутності, його заміщає Перший віце-президент Асоціації.  
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5.5.4. Члени Ради є підзвітними Голові Ради та З’їзду і несуть 

відповідальність за діяльність Асоціації та належне виконання своїх 

посадових обов’язків. Рада звітує перед З’їздом. 

 

5.5.5. До компетенції Ради Асоціації відноситься:  

 

5.5.5.1. Організація виконання рішень З’їзду. 

 

5.5.5.2. Скликання З’їзду та формування його порядку денного, 

підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх 

питань, що належать до компетенції З’їзду та підготовка проектів рішень з цих 

питань до З’їзду. 

 

5.5.5.3. Підготовка та подання рекомендацій З’їзду щодо визначення 

основних напрямків діяльності Асоціації, інших пропозицій з питань 

діяльності Асоціації. 

 

5.5.5.4. Затвердження поточних планів діяльності Асоціації та заходів, 

необхідних для їх виконання. 

 

5.5.5.5. Здійснення питань окремих функцій щодо управління майном за 

рішенням З’їзду. 

 

5.5.5.6. Підготовка річних звітів з діяльності Асоціації, в тому числі 

про залучення та використання коштів і майна Асоціації; звітів з 

виконання програм та проектів Асоціації та доведення їх до відома членів 

Асоціації. 

 

5.5.5.7. Обрання президії Ради Асоціації. 

 

5.5.5.8. Обрання Першого віце-президента Асоціації та віце-президентів 

Асоціації.  

 

5.5.5.9. Обрання секретаря Ради Асоціації, який одночасно є секретарем 

президії Ради Асоціації. 

 

5.5.5.10. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до 

виключної компетенції З’їзду. 

 

5.5.6. Рада проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання 

скликаються Президентом Асоціації - Головою Ради Асоціації або за його 

дорученням чи у разі відсутності – Першим віце-президентом Асоціації раз на 

12 місяців. Про час, місце та порядок денний засідання члени Ради 

повідомляються не менше ніж за 15 днів до моменту його проведення. 
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Позачергові засідання у разі необхідності або на вимогу не менше однієї 

третини від обраної кількості членів Ради скликаються Президентом Асоціації 

- Головою Ради Асоціації чи у разі відсутності – Першим віце-президентом 

Асоціації . 

 

5.5.7. Усі питання, що входять до компетенції Ради, вирішуються 

колегіально на засіданнях Ради. Засідання Ради є правомочним за умови 

присутності не менше 1/2 від обраної кількості членів Ради. 

 

5.5.8. Кожен член Ради може виступати з ініціативою про прийняття 

рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Ради. 

 

5.5.9. Рішення Ради приймаються шляхом голосування, простою 

більшістю голосів. Кожен член Ради має один голос. За рівного поділу голосів 

вирішальним є голос Президента Асоціації - Голови Ради Асоціації, а за його 

відсутності – Першого віце-президента Асоціації. 

 

5.5.10. Члени Ради Асоціації, президії Ради, Ревізійної комісії Асоціації, 

які себе скомпрометували або проявляють бездіяльність в роботі, можуть бути 

виведені із їх складу за рішенням Ради. 

 

5.5.11. У виключних випадках, у разі зменшення кількісного складу Ради 

Асоціації у зв’язку із припиненням членства в Асоціації з різних причин 

членом Ради Асоціації, або бездіяльності останнього в роботі, з метою 

забезпечення кворуму на своїх засіданнях, Рада Асоціації має право 

кооптувати до свого складу членів Асоціації.  

 

5.6. Президія Ради Асоціації є її виконавчим органом, обирається 

членами Ради Асоціації із членів Ради Асоціації терміном на п’ять років. 

Кількісний склад президії Ради не повинен перевищувати 25 % від обраного 

кількісного складу Ради Асоціації. Засідання президії Ради Асоціації 

проводяться не рідше одного разу в квартал. Вони вважається правомочним, 

якщо в них бере участь не менше двох третин членів президії Ради. 

 

5.7. До повноважень президії Ради Асоціації належить: 

 

5.7.1. Розгляд і затвердження кошторисів надходжень коштів і витрат, 

бухгалтерських звітів і балансів Асоціації.  

 

5.7.2. Розпорядження коштами, майном Асоціації, яке необхідне для 

здійснення його статутної діяльності. 

 

5.7.3. Прийняття у порядку, визначеному законодавством України, 

рішень про створення, реорганізацію або ліквідацію відокремлених 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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підрозділів (філій), а також госпрозрахункових підприємств, установ та 

організацій, необхідних для вирішення статутних завдань Асоціації. 

 

5.7.4. Затвердження положення про відокремлені підрозділи (філії) 

Асоціації, а також статутів госпрозрахункових підприємств, установ і 

організацій, створених Асоціацією та підпорядкованих їй. 

 

5.7.5. Призначення на посади, а також звільнення з посад директорів 

відокремлених підрозділів (філій), та керівників госпрозрахункових 

підприємств, установ і організацій, створених Асоціацією та підпорядкованих 

їй. 

 

5.7.6. Заслуховування звітів про роботу директорів відокремлених 

підрозділів (філій), а також керівників госпрозрахункових підприємств, 

установ і організацій, створених Асоціацією та підпорядкованих їй. 

 

5.7.7. Затвердження штатного розпису та кошторису на утримання 

працівників апарату Асоціації, встановлення нормативів відрахування коштів 

Раді Асоціації госпрозрахунковими підприємствами, установами і 

організаціями, створеними Асоціацією та підпорядкованими їй. 

 

5.7.8. Розгляд і затвердження подання директорів відокремлених 

підрозділів (філій) Асоціації для присвоєння звання “Почесний член 

Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів 

мисливських угідь”. 

 

5.7.9. Обрання Виконавчого директора Асоціації із числа членів президії 

Ради Асоціації. 

 

5.7.10. Затвердження єдиного зразка членського квитка Асоціації та 

єдиного зразка колективного члена Асоціації. 

 

5.7.11. Встановлення та зміна розміру вступних та членських внесків. 

 

5.7.12. Розгляд питання про прийняття фізичних чи юридичних осіб у 

члени (колективні члени) Асоціації на підставі письмової заяви таких осіб та 

виносить відповідне рішення, про яке повідомляє заявників. Президія Ради 

Асоціації може делегувати це право директорам відокремлених підрозділів 

(філій) шляхом прийняття свого відповідного рішення. 

 

5.7.13. Вирішення питання про виключення членів (колективних членів) 

Асоціації у випадках, передбачених цим Статутом, про прийняте рішення 

повідомляє члена (колективного члена) Асоціації та директора відокремленого 
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підрозділу (філії), у якому перебуває на обліку виключений член (колективний 

член) Асоціації, письмово впродовж місячного терміну. 

 

5.7.14. Затвердження поточних змін про відокремлені підрозділи (філії) 

Асоціації та надання відомостей про це до органів державної реєстрації згідно 

із вимогами законодавства України. 

 

5.7.15. Вирішення інших питань діяльності Асоціації, якщо вони не 

віднесені цим Статутом до повноважень вищих органів управління Асоціації. 

 

5.8. Головує на президії Ради Асоціації Президент Асоціації – Голова 

Ради Асоціації, а за його відсутністю – Перший віце-президент Асоціації.  

 

5.9. Всі питання, що віднесені до повноважень президії Ради Асоціації, 

вирішуються колегіально на її засіданнях та оформлюються рішеннями, які 

підписують Голова та секретар президії Ради Асоціації. Рішення президії Ради 

приймаються шляхом голосування, відносною (простою) більшістю голосів 

від числа присутніх членів президії Ради. Кожен член президії Ради має один 

голос. За рівного поділу голосів вирішальним є голос Президента Асоціації - 

Голови Ради Асоціації, а за його відсутності – Першого віце-президента 

Асоціації. 

 

5.10. Члени президії Ради є підзвітними Голові Ради та З’їзду і несуть 

відповідальність за діяльність Асоціації та належне виконання своїх 

посадових обов’язків.  

 

5.11. Президент Асоціації обирається та звільняється делегатами З’їзду 

Асоціації терміном на 5 років. Він є підзвітним З’їзду. 

 

5.11.1. Президент Асоціації: 

  

5.11.1.1. Є одночасно Головою Ради Асоціації та її президії. 

 

5.11.1.2. Скликає засідання чергових та позачергових Рад Асоціації. 

 

5.11.1.3. Головує на засіданнях З’їзду до обрання нового Президента 

Асоціації. 

 

5.11.1.4. Очолює роботу Ради Асоціації та її Президії, головує на її 

засіданнях. 

 

5.11.1.5. Підписує протоколи та рішення З’їзду, Ради, президії Ради, на 

яких він головував. 
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5.11.1.6. Має право самостійно та одноосібно підписувати від імені 

Асоціації звернення, листи, меморандуми, а також самостійно представляти 

Асоціацію без доручення у всіх (у тому числі – державних, судових і 

правоохоронних органах) установах, організаціях, підприємствах (окрім 

питань, віднесених до виключної компетенції делегатів З’їзду на підставі п. 

5.4.3 цього Статуту). 

 

5.12. Перший віце-президент Асоціації обирається та звільняється 

президією Ради Асоціації раз на п’ять років і є підзвітним З’їзду та 

підконтрольним Раді Асоціації та її президії і вправі вносити на розгляд З’їзду, 

Ради Асоціації та її президії пропозиції з будь-якого питання діяльності 

Асоціації.  

 

5.12.1. Перший віце-президент Асоціації:. 

 

5.12.1.1. Діє від імені Асоціації без довіреності та представляє Асоціацію 

у її відносинах з іншими особами (окрім питань, віднесених до виключної 

компетенції делегатів З’їзду на підставі п. 5.4.3 цього Статуту). 

 

5.12.1.2. У разі відсутності Президента Асоціації - Голови Ради 

Асоціації, головує на засіданнях З’їзду; а також очолює Раду Асоціації та її 

президію. 

 

5.13. Віце-президент Асоціації: 

 

5.13.1. Обирається президією Ради Асоціації із її членів терміном на 

п’ять років і є підзвітним З’їзду та підконтрольним Раді Асоціації та її 

президії. 

 

5.13.2. Підпорядковується Президенту Асоціації та Першому віце-

президенту Асоціації. 

 

5.13.3. Має право вносити на розгляд З’їзду, Ради Асоціації та її президії 

пропозиції з будь-якого питання діяльності Асоціації.  

 

5.13.4. Може діяти від імені Асоціації та представляти Асоціацію за 

довіреністю, яку видає Президент Асоціації чи Перший віце-президент. 

 

5.14. Виконавчий директор Асоціації  

 

5.14.1. Обирається рішенням президії Ради Асоціації терміном на п’ять 

років із числа членів президії Ради Асоціації. 
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5.14.2. Здійснює оперативне управління справами, майном та коштами 

Асоціації в межах, встановлених цим Статутом, З’їздом та Радою Асоціації, а 

також в межах своєї компетенції й повноважень забезпечує виконання їх 

рішень. 

 

5.14.3. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та 

документи Асоціації. 

 

5.14.4. Організовує документообіг, діловодство, ведення 

бухгалтерського обліку та звітності Асоціації, затверджує зразки штампів 

Асоціації. 

 

5.14.5. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, переміщення, 

відсторонення від неї та звільнення працівників Асоціації, застосовує до них 

заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників 

Асоціації. 

 

5.14.6. Виступає розпорядником коштів та майна Асоціації, укладає та 

підписує від імені Асоціації господарські, трудові та інші правочини, видає 

довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Асоціації. 

 

5.14.7. Організовує за дорученням Президента Асоціації - Голови Ради 

Асоціації підготовку засідань Ради. 

 

5.14.8. Вирішує інші питання діяльності Асоціації відповідно до мети і 

основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми 

документами Асоціації, цим Статутом та рішеннями Ради Асоціації, приймає з 

цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що 

відносяться до компетенції інших органів управління Асоціації – З’їзду 

Асоціації, Ради Асоціації чи її президії.  

 

5.14.9. Звітує про свою роботу перед З’їздом та перед Радою Асоціації.  

 

5.14.10. Може бути відкликаний з посади за рішенням президії Ради, 

Ради або З’їзду Асоціації за ініціативою не менше половини складу членів 

відповідно президії Ради, Ради або делегатів З’їзду до закінчення строку, на 

який він обирався, у випадках: 

 

– при неодноразовому (двократному чи більше) порушенні вимог 

Статуту Асоціації та приписів Кодексу Законів про працю України; 

 

– якщо він своїми діями завдав матеріальну чи моральну шкоду 

Асоціації. 
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Виконавчий директор Асоціації може також бути відкликаний чи 

звільнений з посади до закінчення строку, на який він обирався, за власним 

бажанням на підставі поданої письмової заяви за рішенням президії Ради 

Асоціації.  

 

5.14.11. У разі неможливості Виконавчим директором Асоціації 

виконувати свої повноваження більш ніж впродовж чотирьох місяців поспіль 

або звільнення директора за власною ініціативою до закінчення п’ятирічного 

строку повноважень, рішення про призначення Виконавчого директора 

Асоціації, до спливу строку повноважень попереднього директора, 

приймається президією Ради Асоціації. У разі неможливості призначити 

Виконавчого директора Асоціації із числа членів президії Ради Асоціації, 

президія Ради Асоціації призначає виконуючого обов’язки Виконавчого 

директора на термін не більше трьох місяців. До прийняття рішення Ради 

Асоціації про дообрання нового члена президії Ради, якого буде обрано 

Виконавчим директором Асоціації. 

 

5.15. Контрольні органи Асоціації 

 

5.15.1. Контрольними органами Асоціації є Ревізійна комісія Асоціації. 

За погодженням із президією Асоціації ревізійні комісії можуть обиратися у 

відокремлених підрозділах (філіях) Асоціації.  

Ревізійна комісія Асоціації здійснює загальне керівництво ревізійними 

комісіями відокремлених підрозділів (філій) у разі їх створення.  

 

5.15.2. Ревізійна комісія Асоціації обирається З’їздом Асоціації, а 

ревізійні комісії відокремлених підрозділів (філій) – загальними зборами цих 

відокремлених підрозділів (філій). 

 

5.15.3. Компетенція ревізійних комісій визначається відповідним 

Положенням про ревізійні комісії, яке затверджується рішенням президії Ради 

Асоціації. 

  

5.15.4. Ревізійні комісії підзвітні органам, що їх обрали, і в своїй 

діяльності керуються законодавством, Статутом Асоціації, Положенням про 

ревізійні комісії Асоціації, рішеннями З’їздів Асоціації, Ради Асоціації та її 

президії, наказами та розпорядженнями Виконавчого директора Асоціації, а 

також рекомендаціями державних контрольних органів і вищестоящих 

ревізійних комісій. 

 

6. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ 

 

6.1. Почесний президент Асоціації може обиратися строком на 5 років, 

не є посадовою особою Асоціації, не входить до штатного розпису 
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працівників Асоціації, здійснює свої повноваження на громадських засадах і 

безоплатній основі. Почесним президентом Асоціації може бути особа, яка 

має вагомі здобутки у сфері розвитку галузі мисливського господарства та 

полювання чи є видатним державним чи політичним діячем України. 

 

6.2. Почесний президент Асоціації: 

 

- сприяє Асоціації в її діяльності; 

 

- може представляти Асоціацію за погодження з Президентом Асоціації 

чи у разі його відсутності – із Першим віце-президентом Асоціації у 

відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями, 

окремими фізичними особами, а також у міжнародних зв’язках; 

 

- приймає участь в роботі робочих груп, комітетів, комісій, громадських 

рад тощо; 

 

- бере участь у роботі органів управління Асоціації, маючи дорадчі 

повноваження; 

 

- здійснює інші функції відповідно до цього Статуту та внутрішніх 

нормативних положень Асоціації або делеговані йому органами управління 

Асоціації. 

 

6.3. Почесний президент Асоціації може достроково скласти з себе 

повноваження за власним бажанням. 

 

 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 

 

7.1. Рішення, дії чи бездіяльність органів управління Асоціації можуть 

бути оскаржені членом (членами) Асоціації. 

 

7.2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність Президента Асоціації - 

Голови Ради Асоціації можуть подаватися до Ради Асоціації або винесені на 

розгляд З’їзду, а скарги на рішення, дії чи бездіяльність Першого віце-

президента Асоціації, віце-президента, Виконавчого директора Асоціації 

можуть бути подані до Президента Асоціації, Ради Асоціації, президії Ради 

Асоціації або винесені на розгляд З’їзду.  

 

7.3. Рада на найближчому засіданні зобов’язана розглянути скаргу та 

прийняти рішення, про яке повідомити особу, що подала скаргу. У разі, якщо 



СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МИСЛИВЦІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ» 

- 23 - 

 

найближче засідання відбудеться більш ніж через 30 днів, Рада повинна 

скликати позачергове засідання для розгляду скарги і прийняття рішення не 

пізніше 30 днів з дня надходження скарги з урахуванням вимог законодавства.  

 

7.4. Якщо Рада вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі її 

повноважень, вона передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на 

розгляд З’їзду, про що повідомляється особа, яка подала скаргу. 

 

7.5. У разі незгоди із рішенням Ради щодо скарги, воно може бути 

оскаржене до З’їзду. Інші рішення, дії чи бездіяльність Ради Асоціації також 

можуть бути оскаржені до З’їзду.  

 

7.6. З’їзд на найближчому своєму засіданні зобов’язаний розглянути 

скаргу та матеріали та прийняти рішення. Про прийняте рішення 

повідомляється особа, яка подала скаргу. 

 

7.7. У разі незгоди з рішенням З’їзду, воно може бути оскаржене до суду 

у порядку, визначеному законодавством. 

 

8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

8.1. Асоціація у відповідності до своїх статутних завдань має право на 

здійснення міжнародних відносин та діяльності у порядку, передбаченому цим 

Статутом, законодавством України. 

 

8.2. Міжнародна діяльність Асоціації здійснюється шляхом участі у 

міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших 

формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам 

міжнародного права. 

 

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація користується 

повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи. 

 

8.4. Асоціація: 

 

8.4.1. Організовує обмін делегаціями.  

 

8.4.2. Організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, 

конференції, семінари. 

 

8.4.3. Відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за 

межами України. 
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8.4.4. Проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у 

відповідності до напрямків своєї діяльності, публікує їх результати. 

 

8.4.5. Реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних 

партнерів та міжнародних організацій, що не суперечать законодавству 

України.  

 

9. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ АСОЦІАЦІЇ 

 

9.1. Асоціація може утворювати в установленому законодавством та цим 

Статутом  порядку відокремлені підрозділи (філії) як на території України, так 

і за її межами відповідно до законодавства. 

 

9.2. Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особі та діють 

на підставі цього Статуту та положення про відокремлені підрозділи (філії), 

яке затверджується президією Ради Асоціації. 

 

9.3. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених 

підрозділів (філій) приймається Радою Асоціації. 

 

9.4. У разі необхідності, за погодженням із президією Ради Асоціації, 

відокремлені підрозділи (філії) можуть обирати свої ради із членів Асоціації, 

які перебувають на обліку у відповідному відокремленому підрозділі. 

 

9.5. Керівниками відокремлених підрозділів (філій) Асоціації є 

директори відповідних відокремлених підрозділів (філій), які призначаються 

президією Ради Асоціації та діють на підставі довіреності, виданої 

Виконавчим директором Асоціації. 

 

9.6. Майно та кошти, які були закріплені Асоціацією за відокремленим 

підрозділом (філією) у порядку оперативного управління чи набуваються 

відокремленим підрозділом (філією) у порядку виконання його діяльності, у 

разі припинення діяльності відокремленого підрозділу (філії) передаються 

безпосередньо до відання президії Ради Асоціації до прийняття рішення щодо 

розподілу майна та коштів З’їздом Асоціації, а період між З’їздами – за 

рішенням Ради Асоціації. 

 

10. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ 

 

10.1. Асоціація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх 

програмних та статутних цілей і завдань у власності Асоціації можуть бути 

кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні 

активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не 

забороняється законодавством України. 



СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МИСЛИВЦІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ» 

- 25 - 

 

10.2. Асоціація самостійно й незалежно здійснює права володіння, 

користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та 

немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції. 

 

10.3. Майно Асоціації складається з коштів або майна, які надходять 

безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних 

пожертвувань, в тому числі внесків членів Асоціації, пасивних доходів, 

дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних 

цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в 

тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від 

основної діяльності Асоціації відповідно до Статуту та законодавства. 

 

10.4. Доходи (прибутки) або майно Асоціації чи їх частини не 

підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Асоціації, 

працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 

внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.  

 

Примітка. Положення для неприбуткових організацій, передбачене ст.133.4.1 

Податкового кодексу. 

 

10.5. Доходи (прибутки) та майно Асоціації використовуються 

виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети 

(цілей) та напрямів діяльності.  

 

Примітка. Положення для неприбуткових організацій, яке необхідне в 

установчих документах для включення організації у Реєстр неприбуткових 

організацій та установ (ст.133.4.2 Податкового кодексу). 

 

10.6. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім 

належним їй на праві власності майном. Асоціація не несе відповідальності за 

зобов'язаннями членів Асоціації. Члени не несуть відповідальності за 

зобов'язаннями Асоціації, якщо інше не передбачено законом. 

 

10.7. Асоціація, створені нею юридичні особи (товариства, 

підприємства) зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, 

фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і 

зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. 

Надання Асоціації, створеним нею юридичним особам (товариствам, 

підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на 

підставах та в порядку, визначених законом. 

 

10.8. Державний контроль за діяльністю Асоціації здійснюється 

державними органами у порядку, передбаченому законодавством України. 
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10.9. У разі припинення Асоціації (у результаті ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення), її активи не можуть перерозподілятись між 

членами Асоціації і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше 

не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової 

організації. У разі реорганізації Асоціації, її майно, активи та пасиви 

передаються правонаступнику. 

 

10.10. Порядок фінансування відокремлених підрозділів Асоціації та 

розподіл коштів, отриманих відокремленими підрозділами за рахунок 

членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів 

визначається положенням, яке затверджується Радою Асоціації.  

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

 

11.1. Порядок внесення змін до Статуту Асоціації визначається цим 

Статутом та законодавством України. 

 

11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням З’їзду, якщо за 

це проголосували не менше як 3/4 кількості обраних делегатів З’їзду 

Асоціації, присутніх на З’їзді.  

 

11.3. Нові наступні редакції Статуту підписуються Головою З’їзду та 

секретарем З’їзду, справжність підписів яких засвідчується нотаріально.  

 

11.4. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється 

уповноважений орган з питань реєстрації.  

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ 

 

12.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її ліквідації 

(саморозпуску чи примусового розпуску, в тому числі за рішенням суду про 

заборону Асоціації) або реорганізації. 

 

12.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом 

юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи. 

 

12.3. Асоціація має право самостійно у будь-який час прийняти рішення 

про припинення своєї діяльності (саморозпуск).  

 

12.4.Рішення про саморозпуск Асоціації приймається З’їздом, якщо за це 

проголосували не менш як 3/4 від кількості делегатів З’їзду, присутніх на 

З’їзді. З’їзд створює ліквідаційну комісію або доручає Раді Асоціації 

здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення 
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громадської організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо 

використання коштів та майна Асоціації після його припинення відповідно до 

цього Статуту.  

 

12.5. У разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення), її активи використовуються у поряду, 

визначеному п. 10.9 цього Статуту.  

 

12.6. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням З’їзду, якщо за 

це проголосувало не менш 3/4 від кількості делегатів З’їзду Асоціації, 

присутніх на З’їзді.  

 

12.7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Асоціації 

шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) 

Асоціації визначається відповідно до законодавства.  

 


