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1 Загальні положення та найменування
1.1 Даний Статут розроблено на підставі Закону України «Про громадські об’єднання» та
Цивільного кодексу України. Статут є правовим документом, що регулює діяльність
Громадської
організації
«ВСЕУКРАЇНСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
ТЕХНІКИ
КІННОСПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ «ТРЕК» (далі скорочена назва — ГО «ТРЕК»).
1.2 Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ТЕХНІКИ КІННОСПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ «ТРЕК» створена шляхом добровільного об'єднання громадян, у
тому числі молодіжної та дитячої громадськості (далі - членів ГО «ТРЕК»), як неприбуткова
організація, для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом .
1.3 У своїй діяльності ГО «ТРЕК» керується Конституцією та Цивільним Кодексом
України, законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань громадських
організацій, а також даним Статутом.
1.4 Повне найменування громадської організації українською мовою: ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ТЕХНІКИ КІННО-СПОРТИВНОГО
ТУРИЗМУ «ТРЕК». Скорочена назва громадської організації українською мовою: ГО «ТРЕК».
1.5 Повне найменування російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНІЗАЦИЯ
«ВСЕУКРАИНСКАЯ ФЕДЕРАЦІЯ ТЕХНИКИ КОННО-СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА «ТРЭК»,
скорочена: ОО «ТРЭК»;
Повна назва англійською мовою: THE CIVIL SOCIETY ORGANIZATION "THE UKRAINIAN
EQUESTRIAN TOURISM TECHNIQUE FEDERATION ТRЕC-UA"; скорочена – THE TREC-UA
FEDERATION.
1.6 ГО «ТРЕК» із дня державної реєстрації вважається створеним без обмеження терміну
діяльності, набуває прав юридичної особи, може здійснювати господарську та іншу діяльність,
що не суперечить чинному законодавству.
1.7 ГО «ТРЕК»
найменуванням.

має свою круглу печатку, штампи для діловодства та бланки зі своїм

1.8 ГО «ТРЕК» має право:
•

•
•

•
•

•
•

від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, укладати будь-які
не заборонені законом угоди, набувати майнових та немайнових прав і нести відповідні
обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді та господарському суді, а також займатися
будь-якою не забороненою законом діяльністю, що спрямована на досягнення статутних
цілей та завдань ГО «ТРЕК»;
відкривати рахунки в банківських установах у національній та іноземній валюті
відповідно до чинного законодавства;
співпрацювати з іншими об'єднаннями громадян, органами державної влади та
управління, фізичними та юридичними особами з питань, пов'язаних з діяльністю ГО
«ТРЕК»;
утворювати громадські спілки у тому числі міжнародні, укладати угоди про
співробітництво і взаємодопомогу ;
підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати
відповідні угоди та бере участь у міжнародних заходах з питань діяльності ГО «ТРЕК»,
що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
засновувати засоби масової інформації;
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•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі,
обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних
завдань ГО «ТРЕК»;
здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність, в тому числі, шляхом
створення установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у
порядку, встановленому законодавством;
розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та
методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну
роботу;
проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
організовувати та проводити змагання, турніри інші форми спортивних заходів, лекторії,
круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників
громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних
галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів
рішень;
здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному
законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
створювати
та
реалізувати
різноманітні
проекти,
запроваджувати
програми;використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному
законодавству.

1.9 Витрати, пов'язані з діяльністю ГО «ТРЕК», здійснюють за рахунок внесків членів ГО
«ТРЕК», безповоротної матеріальної допомоги, безоплатних
надходжень, добровільних
пожертвувань тощо, іншої незабороненої чинним законодавством діяльності.
1.10 Власність ГО «ТРЕК» є недоторканою, перебуває під захистом держави і охороняється
законом. Заборонено використання майна ГО «ТРЕК» на цілі, не пов'язані зі статутною діяльністю.
1.11 ГО «ТРЕК» відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
1.12 Члени ГО «ТРЕК» відповідають за зобов'язаннями ГО «ТРЕК» в межах внесених ними
членських внесків. ГО «ТРЕК» не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів.
1.13 Держава, її органи й організації не відповідають за зобов'язаннями ГО «ТРЕК», а ГО «ТРЕК»
не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів і організацій.
1.14 ГО «ТРЕК» не втручається в діяльність державних органів, службових осіб, інших об'єднань
громадян. Втручання в діяльність ГО «ТРЕК» з боку органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, службових та приватних осіб, інших об'єднань громадян у фінансово-господарську та
іншу діяльність ГО «ТРЕК», не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством
України.
1.15 ГО «ТРЕК» веде оперативний бухгалтерський облік, податкову й статистичну звітність
відповідно до чинного законодавства України. Усі документи стосовно діяльності ГО «ТРЕК»
мають зберігатися в місцях за рішенням правління в умовах, що забезпечують збереження
документів.
2 Мета та завдання ГО «ТРЕК»
2.1 Метою створення ГО «ТРЕК», як неприбуткової організації, є :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

захист майнових інтересів і соціальних прав членів ГО «ТРЕК»;
юридична допомога в захисті прав членів ГО «ТРЕК»;
створення системи економічної, юридичної і соціальної самодопомоги членів ГО «ТРЕК»;
взаємодія та координація діяльності з іншими громадськими об'єднаннями (FEI, ФКСУ та ін.);
заснування громадських спілок;
сприяння розвитку кінно-спортивного туризму в Україні (далі — розвитку ТРЕКу);
сприяння розвитку верхового ТРЕКу в Україні;
сприяння розвитку упряжного ТРЕКу в Україні;
сприяння розвитку робочої виїздки;
сприяння розвитку та вдосконалення правил змагань;
сприяння проведенню змагань всіх рівнів;
сприяння іпотерапії (у тому числі для дітей-інвалідів);
представництво України у міжнародній організації FITE ;
сприяння навчанню дітей та молоді роботи з топографічними картами та орієнтуванню на
місцевості;
сприяння навчанню дітей та молоді прийомам надання первинної медичної та ветеринарної
допомоги;
підтримка дитячо-юнацьких таборів та зборів, а також дитячих туристичних обмінів, у тому
числі кінних;
виховання у дітей та молоді гуманного ставлення і любові до тварин;
підтримка видавництва та розповсюдження спортивних та туристичних топографічних карт;
підтримка видавництва та розповсюдження навчально-методичної літератури;
сприяння розвитку неолімпійських видів кінного спорту;
проведення кваліфікаційних змагань та зборів;
підтримка розвитку в Україні ковальської майстерності (ремесла);
підтримання загальнонаціональної системи індикації туристичних маршрутів на місцевості;
сприяння охороні навколишнього середовища;
пропаганда здорового способу життя, занять спортом та активного відпочинку;
пропаганда (розвиток) екологічного туризму;
сприяння отриманню та підвищенню кваліфікації суддів та іншого технічного персоналу;
організація навчально-практичних семінарів;
організація та проведення семінарів та вебінарів з підвищення кваліфікації суддів;
сприяння написанню навчально-методичної літератури, навчальних посібників;
виконання інших дій, що випливають із Статуту ГО «ТРЕК» і не заборонені чинним
законодавством України, а саме, .надання соціально-дозвіллєвих,
реабілітаційних та
фізкультурно-спортивних послуг для дітей (у тому числі дітей-інвалідів), молоді та дорослих,
благодійної допомоги, просвітницької, культурної, наукової, освітньої, соціальної та інших
послуг для суспільного споживання, створення систем соціального самозабезпечення
громадян, надання благодійної допомоги, захист прав і свобод, а також захист та задоволення
економічних,
соціальних культурних, аматорських спортивних, екологічних, та інших
інтересів та потреб членів ГО «ТРЕК», сприяння розвитку кінно-спортивного туризму (далі
- ТРЕКу) та організації змагань з кінно-спортивного туризму (далі — ТРЕКу).

4

З. Членство в ГО «ТРЕК». Права та обов'язки членів ГО «ТРЕК».
3.1 Членами ГО «ТРЕК» можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без
громадянства, які перебувають в Україні, досягли 14-річного віку і виявили бажання брати
участь у діяльності ГО «ТРЕК», додержуються вимог Статуту ГО «ТРЕК» та внесли вступний
внесок у розмірах, визначених у відповідних документах ГО «ТРЕК».
3.2 Членство в ГО «ТРЕК» є добровільним. Порядок вступу в члени ГО «ТРЕК» та
припинення членства визначається цим Статутом. ГО «ТРЕК» веде облік своїх членів і видає
кожному з них посвідчення про членство.
3.3 Члени ГО «ТРЕК» мають рівні права. Члени ГО «ТРЕК» мають право:
• брати участь у вирішенні всіх питань діяльності ГО «ТРЕК»;
• обирати керівні та контролюючи органи ГО «ТРЕК»;
• бути обраним до керівних та контролюючих органів ГО «ТРЕК»;
• безперешкодно користуватись майном, будівлями та іншими об'єктами спільної
власності ГО «ТРЕК» протягом усього часу членства в ГО «ТРЕК». Порядок користування встановлюють Правила внутрішнього розпорядку ГО «ТРЕК»;
• звертатися до органів керування та органів контролю за діяльністю ГО «ТРЕК»,
посадових осіб ГО «ТРЕК» із запитами, пов'язаними з членством у ГО «ТРЕК», діяльністю ГО «TREC—UA» та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої
запити. Порядок одержання інформації встановлюють Правила внутрішнього розпорядку
ГО «ТРЕК»;
• вимагати проведення позачергових зборів керівних органів ГО «ТРЕК» та загальних
зборів членів ГО «ТРЕК». Порядок скликання позачергових зборів керівних органів ГО
«ТРЕК» та загальних зборів членів ГО «ТРЕК» встановлено цим Статутом;
• добровільно вийти з членів ГО «ТРЕК». Порядок виходу з членів ГО «ТРЕК» визначено
цим Статутом;
• мають інші права, передбачені цим Статутом.
3.4 Члени ГО «ТРЕК» зобов'язані:
•
•

•
•
•
•

додержуватись Статуту ГО «ТРЕК», виконувати рішення загальних зборів членів ГО
«ТРЕК» (зборів уповноважених) та правління ГО «ТРЕК»;
виконувати вимоги Правил внутрішнього розпорядку ГО «ТРЕК» та вимоги посадових
осіб ГО «ТРЕК», які регламентовані Статутом ГО «ТРЕК» та Правилами внутрішнього
розпорядку ГО «ТРЕК»;
не допускати порушень правил пожежної безпеки та санітарії;
дбайливо ставитися до майна ГО «ТРЕК»;
своєчасно сплачувати обов'язкові платежі та внески в порядку, розмірах та
термінах, встановлених відповідними документами ГО «ТРЕК»;
брати участь у загальних зборах членів ГО «ТРЕК».

3.5 Члени ГО «ТРЕК» зобов'язані сплачувати членські внески щорічно за наступний рік не
пізніше 20 числа наступного року. При несплаті протягом місяця член ГО «ТРЕК» вважається
злісним боржником і може бути виключений із членів ГО «ТРЕК». Допускається попередня
оплата членських внесків, але не більше ніж за 1 рік.
3.6 Член ГО «ТРЕК», який не виконує своїх зобов'язань, може бути виключений з числа членів ГО
«ТРЕК». Порядок виключення визначено цим Статутом.
4 Порядок прийняття в члени ГО «ТРЕК» та припинення членства в ГО «ТРЕК»
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4.1 Вступ до ГО «ТРЕК» здійснюється на підставі письмової заяви до голови правління ГО
«ТРЕК». Особа, яка подала заяву про вступ до ГО «ТРЕК», вносить вступний внесок у порядку
та розмірах, визначених цим Статутом.
4.2 Рішення правління ГО «ТРЕК» про прийняття в члени ГО «ТРЕК» підлягає затвердженню
загальними зборами або зборами уповноважених через рік після прийняття заяви на вступ.
Затвердження прийняття в члени ГО «ТРЕК» може відбутися у скорочені строки за поданням
правління. До затвердження загальними зборами або зборами уповноважених члени ГО «ТРЕК»
знаходяться на випробувальному періоді і мають усі права та обов’язки членів ГО «ТРЕК», за
виключенням права голосу на загальних зборах та обрання до правління та уповноважених.
4.3 Для виходу з числа членів ГО «ТРЕК» у добровільному порядку подається заява до голови
правління ГО «ТРЕК». Правління ГО «ТРЕК» на найближчому засіданні розглядає заяву та
ухвалює відповідне рішення.
4.4 Членство в ГО «ТРЕК» припиняється у разі:
• добровільного виходу з нього;
• несплати внесків у порядку, визначеному Статутом ГО «ТРЕК»;
• смерті члена ГО «ТРЕК»;
• припинення діяльності ГО «ТРЕК».
4.5 Член ГО «ТРЕК» може бути виключений із складу ГО «ТРЕК», якщо він:
•
•

•
•
•

систематично (двічі й більше протягом календарного року) порушує Статут ГО «ТРЕК»
та Правила внутрішнього розпорядку ГО «ТРЕК»;
не виконує рішення загальних зборів (зборів уповноважених) та правління ГО «ТРЕК»
або своїми діями прямо чи опосередковано приносить матеріальні та/або моральні збитки
ГО «ТРЕК» чи його членам;
руйнує майно ГО «ТРЕК»;
порушує порядок та строки сплати обов'язкових платежів та внесків, визначений
законодавством України та Статутом ГО «ТРЕК»;
систематично порушує правила пожежної безпеки та санітарії;

4.6 Особі, яка вибуває з членів ГО «ТРЕК», не повертають членські та вступні внески, а
також кошти, витрачені на управлінську та господарську діяльність ГО «ТРЕК» до моменту
вибуття з числа членів ГО «ТРЕК».
5 Організаційна структура ГО «ТРЕК»
5.1 Члени ГО «ТРЕК» делегують ГО «ТРЕК» право управління нерухомим майном загального
користування та грошовими коштами на рахунку ГО «ТРЕК». Органами управління ГО «ТРЕК»
є загальні збори (збори уповноважених) членів ГО «ТРЕК» та правління ГО «ТРЕК». Вищим
органом управління ГО «ТРЕК» є загальні збори (збори уповноважених) членів ГО «ТРЕК».
5.2 Органом контролю ГО «ТРЕК» є ревізійна комісія.
6 Джерела фінансування. Порядок використання майна та коштів ГО «ТРЕК»
6.1 Активи ГО «ТРЕК» є спільною сумісною власністю членів ГО «ТРЕК». Члени ГО
«ТРЕК» можуть користуватися активами ГО «ТРЕК» у порядку, визначеному чинним
законодавством України та Статутом ГО «ТРЕК».
6.1 Активами ГО «ТРЕК» є:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

місця загального користування, що належать ГО «ТРЕК»;
устатковання та майно загального користування ГО «ТРЕК»;
матеріальні та нематеріальні активи, інші цінності, придбані на законних підставах;
внески членів ГО «ТРЕК» ;
спонсорські внески установ, організацій і підприємств України;
благодійні внески та пожертвування, надані фізичними та юридичними особами, у тому
числі ті, що мають цільовий характер;
кошти, які отримано від надання в оренду власності ГО «ТРЕК»;
доходи від депозитних вкладів;
надходження від створених ГО «ТРЕК» підприємств;
фінансові кошти ГО «ТРЕК», які зберігаються на рахунках ГО «ТРЕК» в установах
банку;
грошові кошти у касі ГО «ТРЕК»;
інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

6.2 Фінансові кошти на рахунках ГО «ТРЕК» складаються з:
•
•
•

вступних внесків;
членських внесків;
цільових, благодійних та інших внесків.

6.3 Вступні внески вносять фізичні особи, які бажають стати членами ГО «ТРЕК» . Розмір
вступних внесків визначають загальні збори (збори уповноважених) членів ГО «ТРЕК».
6.4 Членські внески справляють з членів ГО «ТРЕК». Розмір членських внесків та порядок їх
сплати визначає правління ГО «ТРЕК».
6.5 За рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) членів ГО «ТРЕК» у ГО «ТРЕК»
можна утворювати цільові та інші фонди, наприклад ремонт споруд, які є власністю ГО «ТРЕК»,
на благоустрій територій для утримання її в належному технічному, естетичному та санітарному
стані, на преміювання членів правління ГО «ТРЕК», членів ревізійної комісії ГО «ТРЕК», членів
ГО «ТРЕК» тощо). Розмір внесків до цих фондів та порядок їх сплати визначається правлінням
ГО «ТРЕК».
6.6 ГО «ТРЕК» має право здійснювати відносно активів, які знаходяться у його власності та
управлінні, будь-які угоди, що не суперечать статутним цілям ГО «ТРЕК» і чинному
законодавству України. Кредити не можуть бути джерелом формування активів ГО «ТРЕК».
6.7 Активи ГО «ТРЕК» не можуть бути предметом застави.
6.8 ГО «ТРЕК» набуває права володіння, користування, розпорядження та управління
активами у встановленому чинним законодавством порядку.
6.9 ГО «ТРЕК» несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке,
відповідно до чинного законодавства України, може бути звернено стягнення.
6.10 Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане ГО «ТРЕК» членами ГО
«ТРЕК» в користування, розпорядження та управління, несе ГО «ТРЕК», якщо інше непередбачено чинним законодавством України.
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6.11 Право володіння, користування, розпорядження та управління активами ГО «ТРЕК»
реалізують загальні збори членів ГО «ТРЕК» (збори уповноважених ГО «ТРЕК») за
пропозиціями правління ГО «ТРЕК» у порядку, передбаченому чинним законодавством України
та цим Статутом.
6.12 Окремі функції щодо користування, розпорядження та управління активами ГО «ТРЕК»
загальні збори членів ГО «ТРЕК» можуть покладати на збори уповноважених ГО «ТРЕК»,
правління ГО «ТРЕК» або на окремих посадових осіб.
6.13 Реалізацію права ГО «ТРЕК» придбавати у власність або в оренду землю та майно
здійснюють загальні збори (збори уповноважених) за пропозиціями правління ГО «ТРЕК».
6.14 Реалізацію права надання в аренду майна ГО «ТРЕК» здійснює правління ГО «ТРЕК».
6.15 Фінансову та господарську діяльність ГО «ТРЕК» здійснює відповідно до вимог
законодавства України.
6.16 ГО «ТРЕК» є самостійним у питаннях ухвалення фінансово-господарських рішень,
визначення умов оплати праці штатних працівників ГО «ТРЕК», використання активів ГО
«ТРЕК» відповідно до вимог законодавства.
6.17 Кошти та майно ГО «ТРЕК» не можна перерозподіляти між членами ГО «ТРЕК», крім
випадків, передбачених чинним законодавством України.
7 Порядок утворення, діяльність та повноваження органів управління ГО «ТРЕК»

7.1 Органами управління та контролю ГО «ТРЕК» є загальні збори його членів, збори
уповноважених, правління та ревізійна комісія. Про місце зборів, дату, та час повідомляє голова
правління на вебсайті www.trec.org.ua, або www.trec.in.ua в інтернет, або телефонним
повідомленням, або поштовим повідомленням, або електронною поштою, або розсилкою
повідомлень SMS на мобільні телефони членів ГО «ТРЕК» за 20 діб до проведення. На зборах
обирається голова зборів, секретар зборів та підрахункова комісія у необхідній кількості. Усі
рішення приймаються 1/2 присутніх членів плюс один голос, за виключенням змін до Статуту,
реорганізації та саморозпуску.
7.2 Вищим органом управління ГО «ТРЕК» є загальні збори членів ГО «ТРЕК», які скликає
правління ГО «ТРЕК» у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на рік. Загальні збори членів ГО
«ТРЕК» є правочинними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості членів
ГО «ТРЕК».
7.3 У разі великої чисельності членів ГО «ТРЕК», що ускладнює проведення загальних зборів,
можливе проведення зборів уповноважених членів (збори уповноважених). Збори
уповноважених скликає правління ГО «ТРЕК» у разі потреби, але не менш ніж одного разу на
рік. Збори уповноважених мають усі повноваження загальних зборів членів ГО «ТРЕК» (окрім
виключних прав загальних зборів). Збори уповноважених ГО «ТРЕК» є правочинними за
присутності на них не менше двох третин їх складу. Кількість уповноважених має складати не
менш ніж десять відсотків від загальної кількості членів ГО «ТРЕК». Списки уповноважених
пропонуються правлінням, ініціативними групами, відокремленими підрозділами і подаються
голові правління для затвердження загальними зборами.
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7.4 Право участі в загальних зборах членів ГО «ТРЕК» чи зборах уповноважених ГО «ТРЕК» є
невід'ємним правом члена ГО «ТРЕК». Кожен член ГО «ТРЕК» на загальних зборах та зборах
уповноважених має лише один голос. Допускається право участі члена ГО «ТРЕК» у Загальних
зборах чи Зборах уповноважених реалізувати шляхом подання до початку зборів своєї
власноручної заяви з висловленням волевиявлення щодо питань, які розглядатимуться на зборах.
При визначенні кворуму зборів наявність такої власноручної заяви члена ГО «ТРЕК»
прирівнюють до факту особистої присутності на зборах цього члена ГО «ТРЕК».
7.5 Загальні збори членів ГО «ТРЕК» мають пріоритетне право ухвалення рішень з будь-якого
питання діяльності ГО «ТРЕК».
7.6 Загальні збори членів ГО «ТРЕК» мають право ухвалити рішення про передачу частини
своїх повноважень (окрім тих, що стосуються виключного права загальних зборів ГО «ТРЕК»),
або рішення про виконання окремих доручень іншому органу, в тому числі керівному або/та
контролюючому органу ГО «ТРЕК», або посадовій особі, в тому числі посадовій особі ГО
«ТРЕК».
7.7 Загальні збори членів ГО «ТРЕК» мають виключне право:
• визначати організаційну структуру ГО «ТРЕК» та змінювати її;
• ухвалювати рішення по відчуженню майна ГО «ТРЕК» та земель ГО «ТРЕК» (придбаних
ГО «ТРЕК» на законних підставах у період функціонування ГО «ТРЕК»);
• ухвалювати рішення про реорганізацію та ліквідацію ГО «ТРЕК» і вжиття пов'язаних з цим
заходів.
Ці виключні права загальних зборів не можуть бути передані зборам уповноважених ГО
«ТРЕК», посадовим особам ГО «ТРЕК», керівному й контролюючому органу ГО «ТРЕК», іншим
фізичним або юридичним особам.
7.8 Збори уповноважених ГО «ТРЕК» мають право:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

вносити зміни та доповнення до Статуту ГО «ТРЕК» та затверджувати Статут ГО
«ТРЕК» після змін та доповнень ;
заслуховувати та затверджувати звіт правління ГО «ТРЕК»;
заслуховувати і затверджувати звіт та висновки ревізійної комісії ГО «ТРЕК»;
затверджувати річні звіти та баланси. Збори уповноважених ГО «ТРЕК» не
мають права затверджувати річні звіти та баланси без висновку ревізійної комісії ГО
«ТРЕК»;
заслуховувати і затверджувати звіт та висновки ревізійної комісії ГО «ТРЕК»;
затверджувати річні звіти та баланси. Збори уповноважених ГО «ТРЕК» не
мають права затверджувати річні звіти та баланси без висновку ревізійної комісії ГО
«ТРЕК»;
визначати основні напрямки діяльності ГО «ТРЕК»;
ухвалювати рішення про придбання у власність або в оренду землю та майно;
затверджувати кошторис ГО «ТРЕК»;
затверджувати розмір вступних і членських внесків, визначати розміри, порядок
формування та використання фондів ГО «ТРЕК» та порядок розподілу доходу ГО
«ТРЕК»;
затверджувати штатний розпис та розміри посадових окладів штатних працівників ГО
«ТРЕК»;
затверджувати рішення правління про прийом у члени ГО «ТРЕК»;
9

•

•

•

визначати кількісний склад правління ГО «ТРЕК», обирати та відкликати членів
правління ГО «ТРЕК». Членом правління ГО «ТРЕК» може бути лише член ГО
«ТРЕК». Члени правління ГО «ТРЕК» не можуть бути одночасно членами ревізійної
комісії ГО «ТРЕК»;
визначати кількісний склад ревізійної комісії ГО «ТРЕК», обирати та відкликати членів
ревізійної комісії ГО «ТРЕК». Членом ревізійної комісії ОГО «ТРЕК» може бути лише
член ГО «ТРЕК». Не можуть бути обрані членами ревізійної комісії ГО «ТРЕК» особи,
які знаходяться в стосунках з членами правління ГО «ТРЕК» або матеріально
відповідальними особами ГО «ТРЕК». Члени ревізійної комісії ГО «ТРЕК» не можуть бути
одночасно членами правління ГО «ТРЕК»;
затверджувати внутрішні документи ГО «ТРЕК», які не віднесені до виключної
компетенції загальних зборів ГО «ТРЕК», у тому числі Правила внутрішнього розпорядку
ГО «ТРЕК».

7.9 Рішення загальних зборів членів ГО «ТРЕК», зборів уповноважених та постанови
правління ГО «ТРЕК», які ухвалено на основі цього Статуту або в межах чинного
законодавства України, є обов'язкові для всіх членів ГО «ТРЕК».
7.10 Загальні збори членів ГО «ТРЕК» ухвалюють рішення простою більшістю голосів
членів ГО «ТРЕК», присутніх на загальних зборах, за виключенням питань, віднесених до
виключного права загальних зборів ГО «ТРЕК».
7.11 Рішення з питань, що віднесено до виключного права загальних зборів ГО «ТРЕК»,
ухвалюють не менш, ніж 75 відсотками голосів членів ГО «ТРЕК», присутніх на загальних
зборах членів ГО «ТРЕК». Рішення загальних зборів
членів ГО «ТРЕК» приймають
таємним голосуванням.
7.12 Рішення на зборах уповноважених ГО «ТРЕК» ухвалюють простою більшістю голосів
уповноважених ГО «ТРЕК», які присутні на зборах (крім питань щодо змін Статуту ГО
«ТРЕК»). Голосування може бути відкрите чи таємне, про що ухвалюється рішення на
кожному засіданні.
7.13 За необхідності оперативного вирішення поточних питань діяльності ГО «ТРЕК»,
збори уповноважених можуть ухвалювати рішення у межах своєї компетенції шляхом
проставляння підписів уповноважених на відповідному протоколі з висловленням згоди чи
не згоди щодо предмета голосування без проведення засідання зборів уповноважених.
7.14 Позачергові збори уповноважених ГО «ТРЕК» скликають:
• на вимогу не менше третини загального числа уповноважених членів ГО «ТРЕК»;
• правління ГО «ТРЕК» або ревізійної комісії ГО «ТРЕК»
7.15 Позачергові загальні збори членів ГО «ТРЕК» (збори уповноважених) мають
бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги до правління ГО
«ТРЕК». У разі незабезпечення правлінням (головою) ГО «ТРЕК» скликання
позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх
скликання, протягом наступних 20 днів.
7.16 Керування поточною діяльністю ГО «ТРЕК» у період між загальними зборами
членів ГО «ТРЕК» чи зборами уповноважених здійснює правління ГО «ТРЕК», яке є
виконавчим органом ГО «ТРЕК».
7.17 Члени правління ГО «ТРЕК» обираються терміном на п'ять років у кількості не
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менш ніж трьох осіб. Правління ГО «ТРЕК» підзвітне загальним зборам членів ГО
«ТРЕК» та зборам уповноважених ГО «ТРЕК» та забезпечує виконання їх рішень.
7.18 Правління ГО «ТРЕК» на своєму першому після обрання засіданні обирає з числа
своїх членів голову правління. Засідання правління ГО «ТРЕК», на якому обирається
голова правління, є правочинним, якщо на ньому присутні не менш, ніж 3/4 членів
обраного правління. Голова правління обирається терміном на п'ять років простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів правління ГО «ТРЕК».
7.19 Свої чергові засідання правління ГО «ТРЕК» проводить не рідше, ніж раз на
місяць. Засідання є правочинними, якщо на них присутні не менш, ніж половина
загальної кількості членів правління ГО «ТРЕК».
7.20 Рішення правління ГО «ТРЕК» ухвалюють простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів правління ГО «ТРЕК». При рівності голосів членів
правління ГО «ТРЕК» рішення вважають ухваленим, якщо за нього проголосував
голова правління.
7.21 Позачергові засідання правління ГО «ТРЕК» скликають на вимогу:
• не менше третини загальної кількості членів правління ГО «ТРЕК»;
• ревізійної комісії ГО «ТРЕК»;
• не менш, ніж 10% загальної кількості членів ГО «ТРЕК»;
• не менше третини уповноважених ГО «ТРЕК».
Позачергове засідання правління ГО «ТРЕК» є правочинне, якщо на ньому присутні
не менш, ніж дві третини членів правління ГО «ТРЕК». Рішення на позачерговому
засіданні правління ГО «ТРЕК» ухвалюють простою більшістю голосів присутніх на
засіданні членів правління ГО «ТРЕК». При рівності голосів членів правління рішення
вважається не прийнятим.
7.22 Правлінню ГО «ТРЕК» належать права:
•
•
•
•

•

•

•
•

•

затвердження зразків печаток, бланків, штампів;
розроблення кошторису ГО «ТРЕК»;
розроблення пропозицій щодо розміру членських, вступних, та пайових внесків
членів ГО «ТРЕК»;
розроблення пропозицій щодо штатного розпису, а також визначення у
порядку,
передбаченому чинним законодавством, умов та оплати праці осіб, що перебувають
з ГО «ТРЕК» у трудових відносинах;
розроблення внутрішніх документів ГО «ТРЕК», у тому числі Правил
внутрішнього розпорядку ГО «ТРЕК» та затвердження розпорядку роботи
посадових осіб ГО «ТРЕК»;
на основі кошторису — визначення й ухвалення рішення про розмір обов'язкових
платежів
членів ГО «ТРЕК» (щомісячних членських внесків, цільових та інших внесків,
які забезпечують життєздатність ГО «ТРЕК»), терміни та порядок їх сплати;
затвердження розпорядку роботи посадових осіб ГО «ТРЕК»;
на основі кошторису — визначення й ухвалення рішення про розмір обов'язкових
платежів членів ГО «ТРЕК» (щомісячних членських внесків, цільових та інших внесків,
які забезпечують життєздатність ГО «ТРЕК»), терміни та порядок їх сплати;
ухвалення рішень про вступ нових членів до ГО «ТРЕК» ;
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

ухвалення рішень про вибуття зі складу членів ГО «ТРЕК»;
ухвалення рішень про виключення зі складу членів ГО «ТРЕК»;
підготування програм діяльності ГО «ТРЕК»;
підготування рішень про утворення та ліквідацію підприємств та організацій ГО «ТРЕК»;
ухвалення рішень про надання в оренду майна ГО «ТРЕК»;
ухвалення рішень про утворення та ліквідацію підприємств та організацій ГО «ТРЕК»
ухвалення рішень щодо створення умов праці керівництву ГО «ТРЕК» та щодо
відшкодування витрат, обумовлених виконанням ними статутних обов'язків в органах
управління ГО «ТРЕК»;
ухвалення рішень про заохочення окремих працівників за особливі заслуги
перед
кооперативом;
обрання нового голови або виконувача обов'язків голови правління ГО «ТРЕК» у разі,
якщо обраний загальними зборами (зборами уповноважених) голова правління подає
заяву про складання своїх повноважень. Обрання проводять за умовами п. 7.14 цього
Статуту;
вирішення інших питань діяльності ГО «ТРЕК», які не віднесено до компетенції
загальних зборів членів ГО «ТРЕК» та зборів уповноважених.

Рішення правління про обрання голови чи виконувача обов'язків голови правління, вступ
нових членів до ГО «ТРЕК», щодо кошторису ГО «ТРЕК», розміру вступних та пайових
внесків членів ГО «ТРЕК», щодо штатного розпису й розміру посадових окладів штатних
працівників ГО «ТРЕК» та інших грошових виплат членам ГО «ТРЕК», а також про
утворення та ліквідацію підприємств та організацій ГО «ТРЕК» підлягає затвердженню
загальними зборами або зборами уповноважених ГО «ТРЕК».
Рішення правління про виключення з членів ГО «ТРЕК» можна оскаржити до загальних
зборів (зборів уповноважених ГО «ТРЕК»)
7.23 Члени правління ГО «ТРЕК» (крім голови правління ГО «ТРЕК») не одержують платню
за свою роботу в цьому органі. Голова правління ГО «ТРЕК» одержує платню відповідно до
штатного розпису.
7.24 Голова правління ГО «ТРЕК» у період між черговими загальними зборами керує
діяльністю ГО «ТРЕК», веде засідання правління ГО «ТРЕК», організує роботу правління ГО
«ТРЕК» та керує його діяльністю.
За Ініціативою голови або інших членів правління голова може поставити перед правлінням
питання про виключення зі складу членів правління члена ГО «ТРЕК», який систематично не
виконує доручень голови правління або своїми діями приносить матеріальні чи моральні
збитки ГО «ТРЕК» або його членам. Позитивне рішення з цього питання ухвалюють
більшістю у 2/3 списочної кількості членів правління. При цьому зазначений член правління
не бере участі у голосуванні.
Замість виключеного члена правління голова правління може кооптувати іншого члена ГО
«ТРЕК» за його згодою. Позитивне рішення за введення нового члена правління ухвалюють
більшістю у 2/3 списочної кількості членів правління.
7.25 Голова правління ГО «ТРЕК» без довіреності діє від імені ГО «ТРЕК» у межах цього
Статуту, представляє ГО «ТРЕК» у відносинах з органами державної влади та місцевого
самоврядування, іншими організаціями, юридичними та фізичними особами, і несе повну
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відповідальність за діяльність ГО «ТРЕК».
До компетенції голови правління ГО «ТРЕК» належить:
•
•

•
•
•
•

•

•

організація виконання рішень загальних зборів членів ГО «ТРЕК», зборів
уповноважених та правління ГО «ТРЕК»;
контроль за виконанням членами ГО «ТРЕК» Статуту, Правил внутрішнього розпорядку,
рішень загальних зборів членів ГО «ТРЕК», зборів уповноважених, правління ГО «ТРЕК»
та ревізійної комісії ГО «ТРЕК»;
право першого підпису документів, у тому числі фінансових;
право відкриття рахунків в банківських установах;
видання наказів та розпоряджень у межах своєї компетенції;
ведення кадрової політики ГО «ТРЕК». Призначення та звільнення головного
бухгалтера, в тому числі з причини втрати довіри, може відбуватися лише за згодою
правління ГО «ТРЕК»;
організація роботи посадових осіб ГО «ТРЕК». На посадових осіб ГО «ТРЕК»
поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне
страхування;
виконання інших функцій, покладених на нього цим Статутом, рішеннями загальних
зборів членів ГО «ТРЕК», зборів уповноважених, правління та внутрішніми документами
ГО «ТРЕК».

7.26 Голова правління ГО «ТРЕК» може приймати рішення з усіх питань, що не віднесені до
компетенції загальних зборів членів ГО «ТРЕК», зборів уповноважених, правління та ревізійної
комісії ГО «ТРЕК».На період відсутності голови правління його обов'язки виконує один із членів
правління ГО «ТРЕК», якого призначає голова правління.
7.27 Відкликання голови правління ГО «ТРЕК» можливо лише у випадках зловживання ним
службовими повноваженнями та грубого порушення Статуту ГО «ТРЕК», яке завдало або може
завдати шкоди суттєвим інтересам ГО «ТРЕК». Відкликання голови правління ГО «ТРЕК» може
бути проведене на позачергових загальних зборах членів ГО «ТРЕК» або на позачергових зборах
уповноважених.
7.28 Звіт голови правління відбувається раз на рік під час загальних зборів (зборів
уповноважених) ГО «ТРЕК», або на вимогу позачергових зборів (зборів уповноважених) ГО
«ТРЕК».
7.29 Контролюючим органом ГО «ТРЕК» є ревізійна комісія ГО «ТРЕК», яка здійснює контроль
за всією діяльністю ГО «ТРЕК», у тому числі контроль за виконанням Статуту, рішень
загальних зборів членів ГО «ТРЕК», зборів уповноважених, правління та за фінансовогосподарською діяльністю ГО «ТРЕК». Ревізійна комісія ГО «ТРЕК» підзвітна загальним
зборам членів ГО «ТРЕК» та зборам уповноважених. Ревізійна комісія ГО «ТРЕК» зобов'язана
інформувати правління ГО «ТРЕК» про результати перевірок діяльності ГО «ТРЕК».
Члени ревізійної комісії ГО «ТРЕК» обираються терміном на п'ять років у складі не менш ніж
двох осіб. Члени ревізійної комісії ГО «ТРЕК» не одержують платню за свою роботу в цьому
органі. Якщо членів ГО «ТРЕК» менш п’яти, ревізійна комісія не обирається.
Свої засідання ревізійна комісія ГО «ТРЕК» проводить за необхідності, але не рідше, ніж раз на
три місяці. Засідання є правочинним, якщо на ньому присутні не менш, ніж 2/3 членів ревізійної
комісії ГО «ТРЕК». Рішення ревізійної комісії ГО «ТРЕК» приймають простою більшістю голосів
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присутніх на засіданні її членів. При рівності голосів членів ревізійної комісії рішення вважають
прийнятим, якщо за нього проголосував голова ревізійної комісії ГО «ТРЕК».
Для організації роботи ревізійної комісії
ГО «ТРЕК»
ревізійна комісія
на своєму
першому на засіданні її членів. При рівності голосів членів ревізійної комісії рішення вважають
прийнятим, якщо за нього проголосував голова ревізійної комісії ГО «ТРЕК».
7.30 Для організації роботи ревізійної комісії ГО «ТРЕК» ревізійна комісія на своєму першому
засіданні після обрання з числа своїх членів обирає голову ревізійної комісії ГО «ТРЕК».
Засідання ревізійної комісії ГО «ТРЕК», на якому обирається голова ревізійної комісії ГО
«ТРЕК», є правочинним, якщо на ньому присутні не менш, ніж 2/3 членів ревізійної комісії.
Голова ревізійної комісії ГО «ТРЕК» обирається терміном на п'ять років простою більшістю
голосів присутніх на засіданні членів ревізійної комісії ГО «ТРЕК».
Голова ревізійної комісії ГО «ТРЕК» може брати участь у роботі правління ГО «ТРЕК» з
правом дорадчого голосу.
7.31 Відкликання Голови ревізійної комісії ГО «ТРЕК» можливо лише у випадках
зловживання ним службовими повноваженнями та грубого порушення Статуту ГО «ТРЕК»,
яке завдало або може завдати шкоди суттєвим інтересам ГО «ТРЕК».
Відкликання Голови ревізійної комісії ГО «ТРЕК» може бути проведене на позачерговому
засіданні ревізійної комісії ГО «ТРЕК», яке скликається на вимогу не менш, ніж 1/3 від загальної
кількості членів ревізійної комісії ГО «ТРЕК».
У своїй діяльності ревізійна комісія ГО «ТРЕК» керується цим Статутом та чинним
законодавством України. Ревізійна комісія перевіряє діяльність ГО «ТРЕК» за дорученням
загальних зборів членів ГО «ТРЕК», зборів уповноважених, правління ГО «ТРЕК», з власної
ініціативи та на вимогу не менш ніж 10 відсотків членів ГО «ТРЕК», але не рідше, ніж двічі на
рік.На вимогу ревізійної комісії ГО «ТРЕК» їй має бути надано всі матеріали, бухгалтерські та
інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб ГО «ТРЕК», включаючи голову
правління ГО «ТРЕК».Ревізійна комісія ГО «ТРЕК» складає висновки щодо річних звітів та
балансів.
Звітування голови ревізійної комісії перед членами ГО “ТРЕК” відбувається раз на рік під час
загальних зборів (зборів уповноважених).
7.32 Якщо ревізійна комісія ГО «ТРЕК» виявила суттєву загрозу інтересам ГО «ТРЕК» або
зловживання, вчинені посадовими особами ГО «ТРЕК», ревізійна комісія зобов'язана вимагати
проведення позачергового засідання правління ГО «ТРЕК», та/або скликання позачергових
загальних зборів членів ГО «ТРЕК» чи позачергових зборів уповноважених.
7.33 Проведення зборів та голосування може відбуватися за допомогою засобів електронного
зв’язку. Порядок проведення зборів та голосування за допомогою електронних засобів зв’язку
визначається правлінням ГО «ТРЕК» та затверджується загальними зборам (зборами
уповноважених) не менш ніж за 60 днів до проведення зборів та голосування за допомогою
засобів електронного зв’язку.
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8 Порядок оскарження рішень ГО «ТРЕК»
8.1 Оскарження рішень ГО «ТРЕК» відбувається у письмовій формі і відправляється голові
правління. Оскарження може бути подано від імені члена або кандидата у члени ГО «ТРЕК».
8.2 Оскарження відправляється поштою з повідомленням про доставку на юридичну адресу
ГО «ТРЕК» або особисто голові правління на загальних зборах, або зборах уповноважених,
або зборах правління.
8.3 Правління має розглянути оскарження протягом місяця і прийняти рішення по суті
оскарження. Відповідь може відбуватися в електронній формі через інтернет або у письмовій
формі з повідомленням про доставку особі, що подала скаргу.
8.4 Якщо рішення правління щодо оскарження не задовольняє члена або кандидата у члени ГО
«ТРЕК», то воно може бути оскаржене на загальних зборах (зборах уповноважених) шляхом
подання оскарження голові зборів під час зборів.
9 Відокремлені підрозділи ГО «ТРЕК»
9.1 Створення відокремлених підрозділів відбувається за рішенням загальних зборів, або
зборів уповноважених, або зборів правління ГО «ТРЕК».
9.2 Відокремлений підрозділ може бути заснований при умові наявності двох членів або
кандидатів у члени ГО «ТРЕК», які написали заяву за встановленою правлінням ГО «ТРЕК»
формою.
9.3 Протягом 30 діб голова правління ГО «ТРЕК»реєструє відокремлений підрозділ і надає йому
всі необхідні документи згідно чинного законодавства.
9.4 Закриття відокремленого підрозділу відбувається за рішенням загальних зборів, або зборів
уповноважених, або зборів правління.
10 Порядок унесення змін та доповнень до статуту ГО «ТРЕК»
10.1 Зміни до Статуту приймаються вищим керівним органом управління (загальними
зборами/зборами уповноважених) ГО “ТРЕК” 2/3 голосів членів, які беруть участь у
голосуванні але не менше 75% загальної кількості членів.
11 Реорганізація та саморозпуск ГО «ТРЕК»
11.1 Реорганізацію ГО «ТРЕК» здійснюють за рішенням загальних зборів членів ГО «ТРЕК» 2/3
голосів членів, які беруть участь у голосуванні але не менше 75% загальної кількості членів .
При ухваленні рішення про реорганізацію вирішують питання про правонаступників ГО «ТРЕК».
Реорганізація ГО «ТРЕК» можлива тільки шляхом його приєднання до іншого громадського
об’єднання такого самого статусу.
11.2 Саморозпуск та припинення діяльності ГО «ТРЕК» здійснюють за рішенням загальних зборів
членів ГО «ТРЕК» або за рішенням суду.
11.3 Саморозпуск ГО «ТРЕК» здійснює комісія, призначена органом, який ухвалив рішення про
саморозпуск ГО «ТРЕК», порядок діяльності комісії визначає орган, що її утворив. З дня
призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління ГО «ТРЕК».
11.4 При саморозпуску ГО «ТРЕК» ліквідується його заборгованість перед державними та
громадськими організаціями, а також приватними особами.
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11.5 У разі саморозпуску ГО “ТРЕК” його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів
передаються за рішенням такого об’єднання на статутні або благодійні цілі іншому ( кільком іншим )
громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення можуть зараховуватися за рішенням
суду не тільки до державного бюджету, а й до місцевого.
11.6 ГО «ТРЕК» втрачає статус юридичної особи і вважається саморозпущеною з дня виключення
його з Державного реєстру підприємств і організацій України.
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