
ССТТААТТУУТТ  
  ССППІІЛЛККИИ  ООББ’’ЄЄДДННААННЬЬ  ГГРРООММААДДЯЯНН  ««ННООВВИИЙЙ  ССТТРРИИЙЙ»»  

I. Загальні положення 
I.1. Спілка об’єднань громадян «Новий Стрий» (надалі – СОГ НС) є спілкою об’єднань громадян із місцевим статусом і 
поширює свою діяльність на територію м. Стрия. 
I.2. Повна назва організації - Спілка об’єднань громадян «Новий Стрий». 
I.3. Скорочена назва - СОГ НС. 
I.4. СОГ НС не є юридичною особою. СОГ НС легалізується шляхом письмового повідомлення про його заснування до 

легалізуючого органу. 
I.5. СОГ НС має власний бланк для листування. 
I.6. СОГ НС не несе відповідальності за своїх членів, рівно як і вони не несуть відповідальності за зобов’язаннями СОГ НС. 
I.7. Місцезнаходження та юридична адреса СОГ НС: вул. Валова,7, м. Стрий, Львівська область, 82400. 

II. Мета СОГ НС 
Метою діяльності СОГ НС є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-
культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів. 

III.  Організаційна структура СОГ НС 
III.1. Конференція СОГ НС є найвищим керівним органом СОГ НС. 
I I I .1.1. Конференція скликаються не рідше одного разу на один  рік за рішенням ради СОГ НС. 
I I I .1.2. До компетенції Конференції СОГ НС належать питання: 
III.1.2.1. формування ради СОГ НС; 
III.1.2.2. внесення доповнень і змін до Статуту СОГ НС; 
III.1.2.3. ліквідація та реорганізація СОГ НС; 
I I I .1.3. Ухвали конференції СОГ НС приймаються більшістю голосів присутніх делегатів. 
I I I .1.4. Умови представництва (кількість делегатів, порядок їх обрання) на конференції встановлюється радою не пізніше як 

за 30 днів до дня її проведення. 
I I I .1.5. Кворум конференції є достатнім за умови присутності більше як 50% визначених радою делегатів. 
I I I .1.6. Конференція може проводитися у формі Інтернет-конференції, телеконференції та з використанням інших сучасних 

засобів зв’язку, у такому випадку до протоколу обов’язково долучається повний електронний запис конференції, а також 
реєстр делегатів. 

III.2. РАДА 
I I I .2.1. Рада здійснює керівництво діяльністю СОГ НС в період між конференціями і складається із представників 

колективних членів та, за рішенням конференції, інших членів. Рада обирається Конференцією СОГ НС у складі не більше 
9-ти осіб терміном на три роки. 

I I I .2.2. Голова СОГ НС, заступник та секретар обираються на першому засіданні ради не пізніше семи днів після дати 
проведення конференції. Голова СОГ НС обирається строком на 1 рік. 

I I I .2.3. В межах своєї компетенції рада: 
III.2.3.1. вирішує питання членства в організації; 
III.2.3.2. приймає рішення щодо скликання чергових та позачергових конференцій; 
III.2.3.3. вирішує нагальні питання діяльності СОГ НС; 
III.2.3.4. затверджує символіку СОГ НС, що реєструється в установленому законодавством порядку; 
III.2.3.5. розробляє та затверджує внутрішні положення та процедури; 
I I I .2.4. Засідання ради скликаються не рідше одного разу на три місяці. Форми засідання та порядок прийняття рішень 

визначаються регламентом роботи ради. 
I I I .2.5. Рішення ради приймаються більшістю голосів. Засідання відбуваються при присутності на ньому більше половини 

складу ради. 
I I I .2.6. Допускається проведення засідань із застосуванням сучасних засобів зв’язку шляхом проведення Інтернет-

конференцій, телеконференцій і т.п. 
III.3. Голова СОГ НС: 
I I I .3.1. Є Головою організації. 
I I I .3.2. Представляє СОГ НС в органах державної влади та місцевих органах самоврядування в установах та організаціях 

України і за її межами. 
I I I .3.3. Скликає раду СОГ НС і головує на його засіданнях. 
I I I .3.4. Виступає від імені СОГ НС і діє без доручення. 
I I I .3.5. Підписує офіційні документи від імені СОГ НС. 
I I I .3.6. Забезпечує виконання рішень конференції та ради СОГ НС. 
III.4. Заступник голови СОГ НС та секретар виконують обов'язки, покладені на них радою, а також заміщають Голову на час 

відсутності останнього. 
III.5. СМО СОГ НС. 
III.6. СМО СОГ НС є окремим організаційним підрозділом, який має права колективного члена. 
III.7. Порядок набуття членства в СМО СОГ НС, управління СМО СОГ НС та інші питання регулюються спеціальним 

Положенням про СМО СОГ НС, яке затверджується радою. 
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IV. Члени СОГ НС, їх права та обов’язки 
IV.1. До СОГ НС входять виключно колективні члени – громадські організації, які легалізовані в м. Стрию та/або 

розповсюджують свою діяльність на територію м. Стрия. Під відповідними організаціями також розуміються місцеві 
осередки відповідних всеукраїнських, регіональних і т.п. організацій. 
IV.2. Окремі фізичні особи, які не є членами організацій – колективних членів СОГ НС, можуть брати участь в діяльності 

СОГ НС через спеціальний підрозділ СОГ НС – Стрийський міський осередок СОГ НС (надалі СМО СОГ НС), у якому 
встановлене індивідуальне членство та який автоматично має статус колективного члена СОГ НС. 
IV.3. Членство в СОГ НС набувається на підставі звернення організації, яка бажає набути членства та за рішенням ради. Цей 

порядок не розповсюджується на засновників СОГ НС, які набувають членства автоматично. 
IV.4. Члени СОГ НС мають право: 
IV.4.1. Одержувати від СОГ НС необхідну правову та інформаційну підтримку. 
IV.4.2. Обирати і бути обраним в органи управління СОГ НС. 
IV.5. Члени СОГ НС зобов’язані: 
IV.5.1. Дотримуватися вимог Статуту. 
IV.5.2. Дбати про високий авторитет СОГ НС та своїми діями сприяти його зміцненню. 
IV.5.3. Брати участь в реалізації громадських ініціатив та інших заходах організації. 
IV.6. Припинення членства в організації настає: 
IV.6.1. За власним бажанням. 
IV.6.2. У випадку порушення Статуту СОГ НС або діючого законодавства за рішенням ради. 

V. Члени СМО СОГ НС 
V.1. До СМО СОГ НС входять індивідуальні члени. 
V.2. Членами СМО СОГ НС можуть бути громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства які досягли 18 

років, що визнають Статут СОГ НС. 
V.3. Членство в СМО СОГ НС набувається на підставі особистої заяви та за рішенням Правління СМО СОГ НС. 

VI. Кошти та майно СОГ НС, облік та звітність. 
VI.1. СОГ НС здійснює свою статутну діяльність на громадських засадах. 
VI.2. СОГ НС не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків. 
VI.3. Контроль за діяльністю СОГ НС здійснюють  державні органи відповідно до чинного законодавства. 

VII. Порядок внесення змін та доповнень до статуту, припинення діяльності і вирішення майнових 
питань, пов’язаних із ліквідацією СОГ НС 

VII.1. Зміни в Статут та доповнення до нього приймаються конференцією СОГ НС кваліфікованою більшістю в ¾ голосів від 
делегатів конференції, які беруть участь у її роботі. 
VII.1. Припинення діяльності СОГ НС може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації згідно з рішенням 

конференції кваліфікованою більшістю в ¾ голосів делегатів СОГ НС або на підставі рішення суду. 
VII.2. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку. 
 


