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ПРЕАМБУЛА
Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕКЛАМНА КОАЛІЦІЯ" та є розробленим
у відповідності з Конституцією України, на підставі і згідно з Цивільним Кодексом України,
Законом України "Про громадські об'єднання", а також іншими нормативно-правовими актами
України.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА
РЕКЛАМНА КОАЛІЦІЯ" (далі по тексту – Коаліція) є професійним громадським об’єднанням
юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, задіяних у сферах виробництва,
розповсюдження та споживання реклами. Коаліція не має на меті одержання прибутку.
1.2.
Коаліція здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності,
вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового
інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.3.
У своїй діяльності Коаліція керується Конституцією України, Законом України
"Про громадські об’єднання", іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та
внутрішніми документами Коаліції.
1.4.
Коаліція є юридичною особою згідно чинного законодавства України, має
відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках,
печатки
з
власним
найменуванням, ідентифікаційним кодом та, у разі необхідності, з символікою Коаліції,
штампи, бланки та інші реквізити, необхідні для її діяльності. Коаліція може бути учасником
цивільно-правових відносин, володіє майновими та немайновими правами згідно з чинним
законодавством України
1.5. Коаліція здатна мати такі ж права та обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за
своєю природою можуть належати лише людині. Втручання органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність Коаліції, так само
як і втручання Коаліції у діяльність органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових та службових осіб не допускається, крім випадків, передбачених
законом.
1.6.
Коаліція створена на невизначений строк.
1.7.
Найменування Коаліції:
повне найменування:
українською мовою –
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕКЛАМНА КОАЛІЦІЯ";
англійською мовою –
ALL-UKRAINIAN PUBLIC ORGANIZATION
"ALL-UKRAINIAN ADVERTISING COALITION";
скорочене найменування:
українською мовою
англійською мовою

–
–

ВРК;
VRK.

Стаття 2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОАЛІЦІЇ
2.1.
Основною метою діяльності Коаліції є задоволення та захист творчих, соціальних
та інших спільних інтересів своїх членів – виробників реклами, її споживачів,
розповсюджувачів, дослідників, спонсорів і рекламодавців, а також сприяння розвитку
культурного та ділового співробітництва між громадянами України, які професійно займаються
діяльністю в галузі реклами.
2.2.
Основними цілями Коаліції є:
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- створення масового об'єднання професіоналів в області реклами, яке об'єктивно
представляє думку галузі з поточних питань рекламної практики;
- всебічна популяризація реклами як галузі;
- розвиток рекламної культури споживачів;
- роз'яснення важливої ролі і переваг реклами як засобу комунікації;
- узгодження завдань суб'єктів рекламного ринку з інтересами споживачів;
- розширення практики саморегулювання реклами;
- просування етичних стандартів рекламної практики;
- підвищення професійного рівня вітчизняної реклами;
- підготовка і навчання фахівців - дійсних професіоналів в області реклами і
маркетингових комунікацій;
- підтримка соціальної реклами;
- взаємодія і співпраця з міжнародними рекламними організаціями;
- впровадження нових прогресивних тенденцій в області маркетингових комунікацій на
основі міжнародного та вітчизняного досвіду.
2.3.
Для виконання передбачених цим Статутом мети та цілей, Коаліція, в
установленому законом порядку:
- організовує та проводить семінари, конференції, форуми, зустрічі, наради, фестивалі,
конкурси з питань статутної діяльності;
- розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
- засновує засоби масової інформації;
- вносить пропозиції до органів влади і управління з питань статутної діяльності;
- сприяє захисту авторських і суміжних прав та інтересів, що пов’язані з інтелектуальною
власністю членів Коаліції;
- сприяє контролю за дотриманням норм професійної етики та запобігає некоректним
методам рекламної діяльності;
- налагоджує контакти з закордонними і міжнародними організаціями, об’єднаннями,
асоціаціями, що діють у сфері реклами та інформації;
- бере участь у роботі відомчих та міжвідомчих органів, що регулюють діяльність у
галузі реклами;
- сприяє розповсюдженню інших засобів інформації про рекламу та рекламну діяльність;
- сприяє науково-дослідницьким роботам в галузях, пов’язаних з рекламою;
- проводить дослідження об’ємів рекламно-комунікаційного ринку України, рейтинги
агенцій, оцінку структури ринку, тощо;
- сприяє підвищенню кваліфікації фахівців в галузі реклами;
- створює та регулярно оновлює каталог агенцій, постачальників, покупців засобів
масової інформації, які легально та доброякісно діють в Україні, котрий, в свою чергу,
використовується членами коаліції;
- сприяє підвищенню професійного рівня соціальної реклами в Україні;
- здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення
установ і організацій, заснування підприємств.

Стаття 3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ КОАЛІЦІЇ,
ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У КОАЛІЦІЇ
3.1.
Членами Коаліції можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні
особи (резиденти і нерезиденти України), які підтримують мету (цілі), напрями діяльності
Коаліції, положення цього Статуту, прийняті в її члени згідно із цим Статутом рішеннями
Наглядової Ради, сплачують членські внески.
3.2.
Членами Коаліції можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі
громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не
визнані судом недієздатними, які, в свою чергу є:
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- суб'єктами, що ведуть свою основну діяльність в галузі засобів масової інформації,
виробництва і розповсюдження реклами, маркетингу або спілками, що об'єднують подібні
суб'єкти;
- замовниками реклами (рекламодавці), які займають значне місце на ринку реклами або
спілками, що об'єднують таких рекламодавців;
- організаціями, метою яких є захист прав споживачів, розвиток підприємництва;
- громадянами, які користуються широкою популярністю і високим авторитетом завдяки
своїй громадській або творчої діяльності в зазначених вище сферах.
3.3.
Прийом в члени Коаліції здійснюється Наглядовою Радою на підставі поданих
заяв.
3.4.
Члени Коаліції можуть бути дійсними або асоційованими. Дійсні члени Коаліції
повинні мати досвід роботи в області виробництва і поширення реклами не менше 2-х років і в
своєму розпорядженні необхідний штат кваліфікованих фахівців.
3.5. Умовою членства в Коаліції є оплата членських внесків, розмір яких встановлюється
Наглядовою Радою.
3.6.
Членство в Коаліції припиняється у разі:
- подання її членом заяви про вихід із Коаліції;
- виключення із Коаліції за несплату членських внесків протягом одного року;
- виключення із Коаліції за систематичне невиконання статутних вимог або за
діяльність, яка дискредитує цілі Коаліції;
- припинення члена Коаліції, що має статус юридичної особи, якщо таке припинення не
передбачає правонаступництва;
- смерті фізичної особи, члена Коаліції, оголошення її померлою, визнання безвісно
відсутньою або недієздатною у встановленому законодавством порядку;
- наявності підстав, визначених частиною першою статті 29 Закону України «Про
громадські об’єднання»;
- вчинення членом Коаліції діянь, що завдали або можуть завдати шкоди правам,
законним інтересам, репутації, престижу, авторитету Коаліції та/або правам, свободам,
законним інтересам, репутації, престижу, авторитету інших членів Коаліції.
3.7. Рішення про виключення з членів Коаліції здійснюється Наглядовою Радою.
3.8. У разі припинення членства у Коаліції майно, у тому числі кошти (членські
внески і благодійні пожертви (гранти) тощо) та інші цінності, передані членом у власність
Коаліції, не повертаються.

Стаття 4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОАЛІЦІЇ
4.1.
Дійсні члени Коаліції мають право:
- брати участь в діяльності Коаліції;
- отримувати інформацію про діяльність Коаліції;
- обирати та бути обраними до органів Коаліції;
- голосу на Загальних зборах Коаліції, а в разі наявності у дійсного члена Коаліції
зареєстрованих в установленому законом порядку відокремлених підрозділів, які здійснють
оплату членських внесків за члена Коаліції (крім оплати членських внесків самим членом
Коаліції), до голосу такого члена додається по 1 (одному) голосу за кожний такий відокремлений
підрозділ;
- на делегування своїх фахівців в експертні групи і поради;
- на зазначення свого найменування на фірмовому бланку Коаліції;
- на розміщення логотипу та інформації про свою компанію на офіційному сайті Коаліції
з посиланням на власні ресурси;
- на отримання інформаційно-консультаційних послуг, в тому числі юридичних;
- на користування системою знижок для дійсних членів Коаліції;
- відвідування заходів Коаліції, використання депозитарію та ін.;
- добровільного виходу із членів Коаліції та, у разі припинення членства у Коаліції,
повторного подання заяви про вступ до Коаліції.
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4.2.
Асоційовані члени Коаліції мають право:
- брати участь в діяльності Коаліції;
- отримувати інформацію про діяльність Коаліції;
- дорадчого голосу на загальних зборах Коаліції;
- на отримання інформаційних послуг, які не потребують додаткового залучення
трудових і часових ресурсів;
- на розміщення логотипу своєї компанії на офіційному сайті Коаліції;
- на користування системою знижок для асоційованих членів Коаліції;
- відвідування заходів Коаліції;
- добровільного виходу із членів Коаліції та, у разі припинення членства у Коаліції,
повторного подання заяви про вступ до Коаліції.
4.3.
Члени Коаліції зобов’язані:
- сприяти досягненню мети та цілей Коаліції;
- виконувати рішення статутних органів Коаліції та вимоги цього Статуту;
- утримуватись від діянь, що завдали або можуть завдати шкоди правам, законним
інтересам, репутації, престижу, авторитету Коаліції та/або правам, свободам, законним
інтересам, репутації, престижу, авторитету інших членів Коаліції;
- своєчасно сплачувати членські внески.
4.4.
Коаліція у порядку, який визначається Наглядовою Радою Коаліції, здійснює
контроль за дотриманням членами Коаліції положень цього Статуту, інших актів Коаліції та
рішень її статутних (керівних) органів.

Стаття 5. ОРГАНИ КОАЛІЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
5.1.

Органами Коаліції є:

Вищий орган Коаліції:
–
Загальні збори Коаліції.
Наглядовий орган:
–
Наглядова Рада.
Виконавчий орган:
–
Генеральний директор.
А. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОАЛІЦІЇ
5.2.
Вищим органом Коаліції є Загальні збори Коаліції. Вони складаються з делегатів,
якими можуть бути члени Коаліції особисто (для фізичних осіб) або представники членів
Коаліції, в тому числі за посадою (для юридичних осіб). Представники членів Коаліції можуть
бути постійними або призначеними на певний строк. Член Коаліції вправі в будь-який час
замінити свого представника на Загальних зборах Коаліції, сповістивши про це Генерального
директора. Загальні збори Коаліції обирають Головуючого Загальних зборів Коаліції та
Секретаря Загальних зборів Коаліції.
5.3.
Кількість голосів кожного з делегатів на Загальних зборах Коаліції визначається
за принципом: 1 член Коаліції – 1 голос, а в разі наявності у дійсного члена Коаліції
зареєстрованих в установленому законом порядку відокремлених підрозділів, які здійснюють
оплату членських внесків за члена Коаліції (крім оплати членських внесків самим членом
Коаліції), до голосу такого члена додається по 1 (одному) голосу за кожний такий відокремлений
підрозділ. Делегат, який представляє одночасно декілька членів Коаліції, має відповідну
кількість голосів. Правом голосу на Загальних зборах Коаліції, який враховується при прийнятті
рішень, володіють дійсні члени Коаліції. Асоційовані члени Коаліції мають право дорадчого
голосу на Загальних зборах Коаліції.
5.4.
Загальні збори Коаліції скликаються не рідше 1 (одного) разу на 2 (два) роки за
ініціативою Наглядової Ради Коаліції або Генерального директора.
Позачергові Загальні збори Коаліції скликаються Наглядовою Радою Коаліції.
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Позачергові Загальні збори Коаліції скликаються у будь-якому випадку, якщо цього
потребують інтереси Коаліції в цілому, або виникла загроза значних матеріальних збитків
Коаліції.
5.5. Про дату, час та місце проведення Загальних зборів Коаліції, їх порядок денний,
ініціатор їх скликання повідомляє членів Коаліції в строк, достатній для збору засідання
Загальних зборів Коаліції (але не менше ніж за 3 робочі дні). З питань, не включених до
порядку денного, рішення можуть прийматись тільки за згодою більшості дійсних членів
Коаліції, яких представляють делегати Коаліції, присутні на Загальних зборах Коаліції.
5.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Коаліції може бути відправлено
електронною поштою, електронним повідомленням, в письмовій формі листом або доставлено
особисто.
5.7. Загальні збори Коаліції вважаються повноважними, якщо в них беруть участь
делегати Коаліції, що володіють в сукупності більш як 50 відсотками голосів дійсних членів
Коаліції.
5.8. До компетенції Загальних зборів Коаліції відносяться:
5.8.1. визначення основних напрямів, стратегії діяльності Коаліції, затвердження планів
і звітів про їх виконання;
5.8.2. внесення змін до Статуту Коаліції;
5.8.3. обрання (призначення) та звільнення членів Наглядової Ради;
5.8.4. обрання (призначення) та звільнення Генерального директора;
5.8.5. розгляд та затвердження звітів Наглядової Ради та Генерального директора;
5.8.6. прийняття рішень про реорганізацію та припинення Коаліції;
5.8.7. прийняття рішень про вступ Коаліції до громадської спілки;
5.9.
Рішення Загальних зборів Коаліції приймаються на засіданнях шляхом відкритого
голосування, простою більшістю голосів від загальної кількості всіх дійсних членів Коаліції. В
окремих випадках за рішенням Загальних зборів Коаліції може проводитись таємне голосування.
Рішення Загальних зборів Коаліції можуть прийматись шляхом опитування членів
Коаліції через засоби зв’язку (факс, телефон, пошта, електронна пошта, конференц-зв'язок,
відеозв’язок тощо). Рішення вважається прийнятим шляхом опитування, якщо за нього подано
просту більшість голосів існуючих дійсних членів Коаліції.
Б. НАГЛЯДОВА РАДА
5.10. Наглядова Рада Коаліції є постійно діючим колегіальним наглядовим органом
Коаліції. Члени Наглядової Ради обираються на Загальних зборах Коаліції. Повноваження
складу сформованої Наглядової ради є дійсними строком на 2 (два) роки, але у будь-якому
випадку до обрання Загальними зборами Коаліції нового складу Наглядової Ради. Членами
Наглядової Ради можуть бути тільки дійсні члени Коаліції (представники дійсних членів
Коаліції). Кількість членів Наглядової Ради визначається згідно із рішеннями Загальних зборів
Коаліції.
Наглядова Рада підзвітна Загальним зборам Коаліції, забезпечує виконання прийнятих
ними рішень та покладених на неї завдань.
5.11. Наглядова Рада Коаліції діє на засадах колегіальності у прийнятті своїх рішень
та рівності прав членів Наглядової Ради. Кожен член Наглядової Ради має під час
голосування один голос.
5.12. Рішення Наглядової Ради приймаються на засіданнях шляхом відкритого
голосування, простою більшістю голосів всіх членів Наглядової Ради, та оформлюється
протоколом. Засідання Наглядової Ради вважається повноважним, якщо присутня більшість її
членів.
Рішення Наглядової Ради можуть прийматись шляхом опитування через засоби зв’язку
зв’язку (факс, телефон, пошта, електронна пошта, конференц-зв'язок, відеозв’язок тощо).
Рішення вважається прийнятим шляхом опитування, якщо за нього подано більшість голосів
членів Наглядової Ради.
5.13. Засідання Наглядової Ради скликаються за потреби, але не рідше одного разу на
квартал.
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5.14. Члени Наглядової Ради на кожному засіданні обирають Головуючого Наглядової
Ради. Головуючий Наглядової Ради веде засідання Наглядової Ради, організує прийняття
рішень та оформлення протоколів засідань Наглядової Ради.
5.15. До компетенції Наглядової Ради відноситься:
- ініціювання та скликання Загальних зборів Коаліції, внесення до порядку денного
Загальних зборів Коаліції питань, пов’язаних з діяльністю Коаліції;
- надання звітів Загальним зборам про діяльність Коаліції;
- розроблення і затвердження положень з різних напрямків діяльності Коаліції;
- визначення умов набуття та припинення членства в Коаліції, які повинні відповідати
положенням цього Статуту;
- створення, реорганізація, ліквідація відокремлених підрозділів (структурних
підрозділів, філій, представництв, осередків тощо) Коаліції;
- створення, реорганізація, ліквідація юридичних осіб Коаліції;
- прийняття та виключення членів Коаліції, встановлення розміру членських внесків;
- вжиття заходів, спрямованих на залучення нових членів Коаліції.
В. Генеральний директор
5.16. Виконавчим (керівним) і розпорядчим органом Коаліції, що здійснює управління
його поточною діяльністю та несе відповідальність за виконання покладених на Коаліцію
завдань, є Генеральний директор. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам Коаліції і
забезпечує виконання прийнятих ними рішень.
Генеральний директор призначається на посаду Загальними зборами Коаліції зі строком
повноважень на 5 (п'ять) років.
Генеральний директор одноосібно здійснює керівництво поточною діяльністю Коаліції,
несе персональну відповідальність за виконання покладених на Коаліцію завдань, вирішує всі
питання діяльності Коаліції, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних зборів або
Наглядової ради.
Загальні збори Коаліції або Наглядова Рада Коаліції можуть прийняти рішення про
передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Генерального директора.
5.17. До компетенції Генерального директора відноситься:
–
виконання рішень Загальних зборів Коаліції та рішень Наглядової Ради,
прийнятих у межах їхньої компетенції;
–
ініціювання та скликання Загальних зборів Коаліції, внесення до порядку денного
Загальних зборів Коаліції питань, пов’язаних з діяльністю Коаліції;
–
надання звітів Загальним зборам про діяльність Коаліції;
–
представництво Коаліції без доручення (довіреності) у відносинах з будь-якими
фізичними або юридичними особами, у тому числі, але не виключно: з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами,
підприємствами, установами, організаціями, неурядовими організаціями інших держав,
міжнародними урядовими та неурядовими організаціями;
–
вчинення та укладання будь-яких правочинів та здійснення будь-яких юридичних
дій від імені Коаліції без довіреності і спеціального уповноваження, відкриття рахунків Коаліції
в установах банків, видання довіреностей;
–
видання наказів, розпоряджень та інших розпорядчих документів Коаліції;
–
делегування повноважень, зокрема щодо представництва Коаліції;
–
вирішення всіх питань поточної роботи Коаліції, його структурних підрозділів,
філій, представництв, осередків тощо;
–
створення, у разі необхідності, допоміжних органів Коаліції (рад, колегій, тощо)
та затвердження положень про них;
–
розпорядження майном та коштами Коаліції, визначення структури, порядку
створення та витрачання централізованих коштів та резервів Коаліції;
–
ведення документообігу, діловодства, бухгалтерського обліку Коаліції;
–
прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників
Коаліції, її філій, представництв, осередків, створених Коаліцією юридичних осіб, тощо;
–
прийняття рішення про призначення/звільнення посадових осіб та працівників
Коаліції, її філій, представництв, осередків, створених Коаліцією юридичних осіб, тощо;
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–
визначення умов оплати праці працівників Коаліції, її філій, представництв,
осередків, створених Коаліцією юридичних осіб, тощо.
5.18. Генеральний директор має право безпосередньо звертатись до членів Коаліції по
будь-якому питанню діяльності Коаліції.
5.19. Генеральний директор не менше одного разу на 2 (два) роки звітує перед
Загальними зборами Коаліції про свою роботу та стан справ Коаліції.
5.20. Для виконання обов’язків Генерального директора на час його тимчасової
відсутності, або частини обов’язків на постійній основі Генеральний директор призначає
відповідну посадову особу. Порядок заміщення у разі тимчасової відсутності, делегування
обов’язків посадовим особам, їх обсяг та розподіл визначає Генеральний директор.
Г. Інші положення
5.21. Наглядова Рада та Генеральний директор є підзвітними Загальним зборам
Коаліції, в яких приймають участь члени Коаліції. Від імені членів Коаліції заслуховування
звітів Наглядової Ради та Генерального директора покладається на Загальні збори Коаліції.
5.22. Оскарження рішень, дій, бездіяльності органів Коаліції здійснюється в судовому
порядку відповідно до вимог процесуального законодавства України.

Стаття 6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА КОАЛІЦІЇ
6.1.
Коаліція набуває право власності на кошти та майно, передане їй засновниками,
членами або державою в установленому порядку, набуте від членських внесків, пожертвуване
громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за
рахунок власних коштів чи на інших підставах, незаборонених законом.
Коаліція також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та
іншої комерційної діяльності створених нею установ та організацій, підприємств, товариств
тощо.
6.2.
Коаліція має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного
бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. У разі отримання такої
підтримки Коаліція зобов’язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання
вказаних коштів відповідно до закону.
6.3.
Коаліція зобов’язана вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну
звітність, бути зареєстрованою в органах державної фіскальної служби та сплачувати до
бюджету податки та обов’язкові платежі відповідно до закону.
6.4.
Члени Коаліції не мають права на частку її майна та не відповідають за її
зобов’язаннями. Заборонено розподіл отриманих Коаліцією доходів (прибутків) або їх
частини серед засновників, членів Коаліції, працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з
ними осіб.
6.5.
Доходи (прибутки) Коаліції використовуються виключно для фінансування
видатків на утримання Коаліції, реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених цим Статутом.

Стаття 7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ КОАЛІЦІЇ
7.1.
Відокремлені підрозділи Коаліції утворюються без статусу юридичної особи
на підставі рішень Наглядової Ради.
7.2.
Відокремлені підрозділи Коаліції діють на підставі положень про них, які
затверджуються Наглядової Ради.
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7.3.
Керівництво діяльністю відокремленого підрозділу здійснює його керівник
(голова, директор тощо), який призначається та звільняється Генеральним директором.
7.4.
Керівник відокремленого підрозділу Коаліції діє відповідно до положення про
цей підрозділ та на підставі виданої йому Генеральним директором довіреності.
7.5.
Діяльність відокремленого підрозділу може бути реорганізовано або
припинено на підставі рішень Наглядової Ради.
Стаття 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
8.1.
Внесення (затвердження) змін до Статуту здійснюється за рішенням Загальних
зборів Коаліції. Зміни до Статуту Коаліції підлягають державній реєстрації.
8.2.
Рішення про внесення (затвердження) змін до Статуту приймається простою
більшістю голосів дійсних членів Загальних зборів Коаліції з урахуванням положень цього
Статуту.

СТАТТЯ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОАЛІЦІЇ
9.1.
Припинення діяльності Коаліції здійснюється:
– за рішенням Коаліції шляхом саморозпуску або реорганізації;
– за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Коаліції.
9.2.
Припинення Коаліції включає:
– припинення діяльності Коаліції;
– припинення Коаліції як юридичної особи.
9.3.
Рішення про припинення діяльності Коаліції приймається, якщо за нього
проголосувало дві третини голосів дійсних членів Загальних зборів Коаліції з урахуванням
положень цього Статуту.
9.4.
Одночасно з прийняттям рішення про саморозпуск Коаліції, Загальні збори
Коаліції створюють ліквідаційну комісію або доручають виконавчому органу Коаліції
здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення її припинення як юридичної
особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та іншого майна Коаліції після її
ліквідації відповідно до цього Статуту.
9.5.
Коаліція подає (надсилає) рішення про свій саморозпуск до уповноваженого
органу з питань реєстрації згідно із Законом України «Про громадські об’єднання».
9.6.
Припинення Коаліції як юридичної особи розпочинається з дня внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань (далі – Єдиний державний реєстр) запису про рішення Коаліції про саморозпуск. З
цього дня набуває повноважень ліквідаційна комісія.
9.7.
Припинення діяльності Коаліції не має наслідком припинення діяльності її
членів.
9.8.
Якщо вартості майна Коаліції при прийнятті рішення щодо її ліквідації
недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний
(зобов’язана) звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про
банкрутство Коаліції відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом».
9.9.
Вступ Коаліції до складу громадської спілки не є реорганізацією Коаліції і не має
наслідком припинення її діяльності.
9.10. Припинення діяльності Коаліції за рішенням суду про заборону (примусовий
розпуск) здійснюється згідно із Законом України «Про громадські об’єднання».
9.11. У разі припинення Коаліції (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання
або перетворення) її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за її
рішенням на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в
разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або
місцевого бюджету.
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9.12. У разі реорганізації Коаліції її майно, активи та пасиви передаються
правонаступнику.

СТАТТЯ 10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. У випадках, якщо яке-небудь питання не врегульоване цим Статутом, для
регулювання діяльності Коаліції додатково будуть застосовані положення Цивільного кодексу
України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших законів та нормативноправових актів України.
10.2. Найменування розділів в Статуті надається виключно для зручності користування
його текстом, а в іншій якості (наприклад для тлумачення) не повинні братися до уваги.
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