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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " АСОЦІАЦІЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІВ УКРАЇНИ " 
(далі - Організація) є всеукраїнським неприбутковим непідприємницьким товариством, 
створеним відповідно до Конституції України та законодавства України, яка об'єднує 
громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети, передбаченої 
цим Статутом. 
1.2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом 
України, Податковим кодексом України, Законом України "Про громадські об'єднання", 
Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань", іншим діючим законодавством України та цим Статутом. 
Правовою основою діяльності Організації є також внутрішні документи, що 
приймаються керівними органами Організації у межах їх статутних повноважень, і є 
обов'язковими для всіх членів Організації. 
1.3. Організація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, 
вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового 
інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності. 
1.4. Організація є юридичною особою з дня її державної реєстрації. 
1.5. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в 
установах банків, у тому числі, в іноземній валюті, володіє майновими та немайновими 
правами. 
1.6. Організація може мати свою печатку, штампи, символіку і бланки з власною назвою, 
зразки яких затверджує Координаційна рада. Символіка Організації реєструється у 
встановленому законодавством порядку. 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
2.1. Повне найменування: 
українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ 
ПАТОЛОГОАНАТОМІВ УКРАЇНИ" 
2.2. Скорочене найменування: 
українською мовою - ГО "АСОЦІАЦІЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІВ УКРАЇНИ" 

3. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
3.1. Основною метою Організації є сприяння розвитку медичної науки і впровадження її 
досягнень в практику охорони здоров'я населення, створення оптимальних умов 
всебічного розвитку, реалізації творчого потенціалу спеціалістів, зайнятих в галузі 
патологічної анатомії, та задоволення і захист законних соціальних, економічних, 
творчих та інших спільних інтересів своїх членів. 
Основна мета Організації не пов'язана з одержанням прибутку. 
3.2. Для досягнення основної мети Організація: 
3.2.1. сприяє здійсненню лікарської діяльності, в межах окреслених законодавством та 
цим Статутом; 
3.2.2. сприяє підвищенню рівня патологоанатомічної діагностики захворювань людини; 
3.2.3. приймає участь у здійсненні громадського контролю та нагляду в сфері охорони 
здоров'я; 
3.2.4. сприяє росту професійного рівня спеціалістів, зайнятих в галузі патологічної 
анатомії, шляхом підвищення їх кваліфікації і практичної майстерності, удосконалення 
медичної освіти, розвитку творчого потенціалу, реалізації права кожного на 
інтелектуальну працю та її результати; 
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3.2.5. сприяє формуванню пріоритетних напрямків медичної науки в галузі патологічної 
анатомії, організовує та проводить наукові дослідження з патологічної анатомії, 
впроваджує їх досягнення у практичну діяльність; 
3.2.6. обстоює інтереси членів Організації в органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях, судових та правоохоронних 
органах, сприяє забезпеченню юридичного захисту їхніх громадянських прав, 
професійних, соціальних та економічних інтересів. 
3.3. Організація має право: 
3.3.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права 
та нести обов'язки відповідно до законодавства України; 
3.3.2. бути позивачем та відповідачем у суді; 
3.3.3. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у 
державних органах, неурядових організаціях, підприємствах та установах; 
3.3.4. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
інформацію, необхідну для реалізації своєї мети; 
3.3.5. звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), 
скаргами; 
3.3.6. одержувати у порядку, визначеному законодавством України, публічну 
інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації; 
3.3.7. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики; 
3.3.8. брати участь у порядку, визначеному законодавством України, у роботі 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, державними та комунальними 
підприємствами, для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та 
підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери її діяльності; 
3.3.9. співпрацювати з іншими громадськими об'єднаннями, зокрема, Всеукраїнським 
Лікарським Товариством, профільними асоціаціями лікарів, тощо, які сприяють 
досягненню мети Організації, шляхом укладення між собою на добровільних засадах 
угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення громадських спілок, а також 
в інший спосіб, не заборонений законодавством України. Ідейно та організаційно 
підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх 
діяльності. Здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та 
міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних 
договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; 
3.3.10. здійснювати відповідно до законодавства України підприємницьку діяльність 
безпосередньо або через створені в установленому порядку юридичні особи, для 
досягнення цілей Організації; 
3.3.11. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх 
статутних завдань в порядку, визначеному законодавством України; 
3.3.12. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків; 
3.3.13. одержувати та використовувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного 
користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для 
здійснення статутних завдань Організації; 
3.3.14. проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу та вільно поширювати 
інформацію про свою діяльність; 
3.3.15. засновувати, з метою досягнення своєї статутної мети, засоби масової інформації 
та інші юридичні особи; 
3.3.16. проводити мирні зібрання (збори, мітинги, демонстрації, тощо); 



3.3.17. проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, 
творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю 
Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. 
міжнародних; 
3.3.18. отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у 
вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та 
самостійно вирішувати питання про їх використання, відповідно до положень цього 
Статуту та законодавства України; 
3.3.19. брати участь у порядку, визначеному законодавством України, у розробленні 
проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань 
державного і суспільного життя; 
3.3.20. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність; 
3.3.21. створювати та впроваджувати перспективні проекти, запроваджувати програми, 
які відповідають статутній меті Організації; 
3.3.22. здійснювати інші права, не заборонені законодавством України. 

4. НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ. 
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ. 

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним. 
4.2. Членами Організації можуть бути фізичні особи, професійна діяльність яких 
пов'язана з патологічною анатомією, які зобов'язуються виконувати Статут та рішення 
керівних органів Організації, обов'язки члена Організації, бажають особисто сприяти 
виконанню статутних завдань Організації, беруть участь в діяльності Організації та 
сплачують членські внески. 
4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу в Організацію. Належність чи 
неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь -
якої особи або для надання їй органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування будь-яких пільг і переваг. 
4.4. Прийом нових членів Організації здійснюється за рішенням Координаційної ради на 
підставі письмової заяви на ім'я Президента Організації. В заяві про прийняття в члени 
Організації зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце 
проживання особи, поштова адреса та/або назва електронної пошти, контактний телефон, 
відомості про освіту, місце роботи та посаду. 
4.5. Рішення про прийняття в члени Організації приймається Координаційною радою 
протягом 45 календарних днів з дня надходження відповідної заяви. Координаційна рада 
Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. 
4.6. Члену Організації може видаватися посвідчення члена Організації відповідно до 
встановленого Координаційною радою зразка. - .7 . Члени Організації мають право: 
4.7.1. брати участь в управлінні Організацією, зокрема, шляхом участі в Конгресі з 
правом голосу; 
4 Л 2 . обирати та бути обраними до керівних органів Організації; 
- ~.3. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням 
- ерівних органів Організації; 
- ".4. брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією; 
- "".5. подавати заперечення і скарги на рішення прийняті керівними органами Організації 
та вимагати їх розгляду відповідно до Статуту; 
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4.7.6. звертатися до Президента Організації з питань, пов'язаних з діяльністю Організації, 
та одержувати відповіді; 
4.7.7. одержувати від Координаційної ради повну та достовірну інформацію щодо 
діяльності Організації; 
4.7.8. звертатися до керівних органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та 
законних інтересів; 
4.7.9. представляти Організацію, за дорученням Президента Організації, на різних 
конференціях, симпозіумах, у засобах масової інформації, тощо; 
4.7.10. вільно виходити з Організації. 
4.8. Члени Організації також можуть мати інші права, передбачені законодавством 
України, цим Статутом, а також рішеннями керівних органів Організації. 
4.9. Члени Організації зобов'язані: 
4.9.1. дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх документів Організації та 
виконувати рішення керівних органів Організації; 
4.9.2. своєчасно сплачувати членські внески у встановленому розмірі; 
4.9.3. утримуватись від будь-яких дій/бездіяльності, що можуть завдати матеріальної та 
нематеріальної шкоди Організації; 
4.9.4. брати активну участь у досягненні мети Організації, всіляко сприяти її діяльності; 
4.9.5. нести інші обов'язки відповідно до Статуту, а також рішень керівних органів 
Організації. 
4.10. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов'язків. 
4.11. Членство в Організації припиняється у випадках: 
4.11.1. виходу із Організації за власним бажанням; 
4.11.2. виключення із Організації; 
4.11.3. автоматичного припинення членства в Організації. 
4.12. Вихід з Організації за власним бажанням здійснюється шляхом подання письмової 
заяви на ім'я Президента Організації. Рішення керівних органів Організації, у випадку 
виходу з Організації за власним бажанням, не вимагається. Датою припинення членства є 
дата подачі заяви. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на 
будь-яких виборних посадах в Організації. 
4 1 3 . Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням Координаційної 
ради за наявності однієї з нижче перерахованих підстав: 
4.13.1. виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації; 
4 .3.2. грубе або повторне порушення вимог Статуту; 
- 13.3. систематичне невиконання рішень керівних органів Організації; 
4 ^3.4. несплати членських внесків більше одного року; 
4 З.з. поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і 
: ; злають шкоди інтересам або діловій репутації Організації. 
- 4. Рішення про виключення особи зі складу членів Організації приймається більшістю 
гс лосів членів Координаційної ради, присутніх на її засіданні. 
- .5. Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення 
Координаційною радою у наступних випадках: 
- 5.1. визнання члена Організації недієздатною особою; 
- 3.2. набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Організації, 
•• • вчинив умисний злочин; 
- 5.3. смерті чи визнання померлим члена Організації. 
4 ? т> разі припинення членства в Організації, незалежно від підстав такого припинення, 

та кошти, передані таким членом у власність Організації, поверненню не 
~іхтл гають. 
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4.17. Координаційна рада має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які 
сприяли виконанню статутних завдань Організації, в почесні члени Організації, на 
підставі рекомендації принаймні двох членів Організації. Почесні члени мають право 
брати участь у Конгресі з правом дорадчого голосу. 
4.18. Конгрес та Координаційна рада мають право встановлювати почесні нагороди. 

5. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ 
5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, 
виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із 
врахуванням регламентуючих документів Організації. 
5.2. Управління діяльністю Організації здійснюють її керівні органи, а саме: Конгрес, 
Координаційна рада та Президент. 
5.3. Конгрес є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких 
питань її діяльності, втому числі скасовувати рішення інших органів Організації. 
5.4. Конгрес скликається Координаційною радою не рідше одного разу на 5 (п'ять) років. 
У Конгресі мають право приймати участь представники (делегати) від відокремлених 
підрозділів (філій, тощо) та від діючих членів Організації (далі - учасники (делегати)). 
Норма представництва та загальна кількість учасників (делегатів) визначається 
Координаційною радою. Кожний учасник (делегат) має один голос. Конгрес вважається 
повноважним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 (двох третіх) учасників (делегатів). 
Конгрес може проводитись як за безпосередньої присутності учасників (делегатів), так і за 
допомогою Інтернет зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм 
онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає 
Координаційна рада. У Конгресі мають право приймати участь також інші дійсні члени 
Організації, що не потрапили в число учасників (делегатів), без права голосу. 
Будь-яке засідання керівних органів оформляється протоколом. Про форму засідання 
обов'язково зазначається у протоколі. Якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет 
зв'язку, у протоколі обов'язково фіксується за допомогою якої комп'ютерної програми 
відбувалося засідання. 
5.5. Повідомлення про скликання Конгресу публікується на офіційному сайті Організації 
> разі наявності) або надсилається у вигляді смс повідомлення на телефонний номер 

керівників відокремлених підрозділів (філій, тощо), дійсних членів Організації або на їх 
електрону адресу не пізніше як за 4 (чотири) місяці до дати проведення Конгресу. В 
повідомленні про скликання Конгресу мають бути зазначені дата, час та місце його 
~г:зедення (повна адреса), форма проведення засідання, а також інформація щодо 
- : : їдку денного чи способу ознайомлення з ним. 
5 т Позачерговий Конгрес скликається Координаційною радою при наявності обставин, 

стосуються інтересів Організації, а також в інших випадках, передбачених даним 
Стзтугом та законодавством України, впродовж 2 (двох) місяців з дня виникнення 
і днівідних обставин. У такому разі рішення Координаційної ради із зазначенням дати, 

. місця проведення, а також інформації щодо порядку денного чи способу 
: : -лйомлення з ним, повинне бути доведене до відома керівників відокремлених 
~ д х з д і л і в (філій, тощо), дійсних членів Організації не пізніше, ніж за ЗО (тридцять) днів 
: проведення Конгресу. 
5 ~ Не <енш як 1/10 (одна десята) дійсних членів Організації мають право ініціювати 
" г т е : Координаційною радою скликання позачергового Конгресу. Якщо вимога членів 
І с " і - зації про скликання Конгресу не виконана, ці члени мають право самі скликати 
ї ідігрес. 
5 і К::-:грес розглядає питання, винесені на його розгляд Координаційною радою, 

том Організації, а також членами Організації до або під час його проведення. 
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5.9. До виключної компетенції Конгресу належить вирішення наступних питань: 
5.9.1. внесення змін та доповнень в Статут Організації, затвердження нової редакції 
Статуту; 
5.9.2. визначення стратегії, основних напрямків, форм та методів діяльності Організації, 
затвердження довгострокових (п'ять і більше років) програм її діяльності, регламенту 
проведення Конгресу; 
5.9.3. затвердження звітів керівних органів Організації; 
5.9.4. обрання на термін не менше 2 (двох) років та відкликання, в тому числі дострокове, 
члена/членів Координаційної ради та Президента Організації; 
5.9.5. заслуховування звітів та доповідей членів Координаційної ради та Президента 
Організації; 
5.9.6. заснування Організацією юридичних осіб, в тому числі засобів масової інформації, 
затвердження положень (статутів) таких юридичних осіб та прийняття рішення про їх 
припинення; 
5.9.7. розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність Координаційної ради та Президента 
Організації, з прийняттям відповідних рішень; 
5.9.8. призупинення або скасування рішень Координаційної ради та Президента 
Організації, що не відповідають законодавству, Статуту, внутрішнім документам 
Організації чи меті діяльності Організації; 
5.9.9. прийняття рішення про реорганізацію Організації; 
5.9.10. прийняття рішення про саморозпуск (ліквідацію) Організації, визначення 
чисельності та персонального складу ліквідаційної комісії Організації, напрямків 
використання майна Організації, що залишиться після її припинення; 
5.9.11. надання дозволу на відчуження майна Організації та укладання договорів на суму, 
що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Організації; 
5.9.12. прийняття рішень з будь-яких інших питань діяльності Організації. 
5.10. Рішення Конгресу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість 
присутніх на ньому учасників (делегатів). Рішення з питань передбачених пп. 5.9.3, 
пп. 5.9.6 пункту 5.9 цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосували 
2 о (дві третіх) учасників (делегатів) Конгресу. Рішення з питань передбачених пп. 5.9.1, 
пп. 5.9.9, пп. 5.9.10, пп. 5.9.11 пункту 5.9 цього Статуту, вважаються прийнятими, якщо 
за них проголосували 3/4 (три четвертих) учасників (делегатів) Конгресу. 
5.11. Головує на Конгресі особа з числа присутніх учасників (делегатів), обрана 
Конгресом Головою зборів. Хід Конгресу протоколюється секретарем Конгресу, що 
-акож обирається з числа присутніх учасників (делегатів). Протокол засідання Конгресу 
ждеться секретарем Конгресу, підписується Головою і секретарем Конгресу або 

повноваженою Конгресом особою, з числа присутніх на Конгресі учасників (делегатів). 
Рішення, прийняті Конгресом, обов'язкові для всіх інших керівних органів Організації та 
-ленів Організації, та набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не 
зазначено Конгресом. Члени Організації можуть ознайомитися з документами 
опрацьованими на засіданні Конгресу за місцемзнаходженням Організації. 
5.-2. У період між черговими Конгресами діяльністю Організації керує Координаційна 
гала та Президент. 
5.13. Координаційна рада є постійно діючим керівним органом Організації. Строк 
-?вноважень членів Координаційної ради не може бути меншим ніж 2 (два) роки. 
5.14. Координаційна рада підзвітна Конгресу і організовує виконання його рішень. 
Координаційна рада діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, 
анугрішніми документами Організації та законодавством України. 
5.15. Членами Координаційної ради можуть бути тільки члени Організації. Члени 
Координаційної ради обираються та відкликаються Конгресом. До складу 



Координаційної ради входять перший віце-президент, віце-президенти за певними 
напрямами діяльності Організації, секретар, Генеральний секретар, секретар-скарбник та 
голови профільних комітетів Організації. Президент Організації входить за посадою до 
складу Координаційної ради. 

- - 1 Ч л е н и Координаційної ради є підзвітними Конгресу і несуть відповідальність перед 
ним за діяльність Організації та належне виконання своїх обов'язків. 
- .1 . Член Координаційної ради може добровільно скласти з себе повноваження, про що 
він оголошує на засіданні Координаційної ради. Вихід із складу Координаційної ради не 
має наслідком припинення членства в Організації. Повноваження члена Координаційної 
ради можуть бути достроково припинені також на підставі рішення Конгресу. 

Координаційна рада працює в режимі засідань, що відбуваються за потребою, але не 
рідше одного разу на чотири місяці. Дата, час та місце проведення засідання 
Координаційної ради визначаються Президентом Організації або першим віце-
президентом і про нього повідомляються члени Координаційної ради не пізніше ніж за 14 
чотирнадцять) днів до дати його проведення, шляхом направлення відповідного 

повідомлення на електронну адресу або у вигляді смс повідомлення на телефонний 
номер. Позачергові засідання Координаційної ради скликаються за ініціативою 
Президента Організації чи за ініціативою не менше п'яти членів Координаційної ради. 
- .9. Засідання Координаційної ради проводитись як за безпосередньої присутності 
членів, так і за допомогою Інтернет зв'язку з використанням аудіовізуальних 
комп'ютерних програм онлайн конференцій чи шляхом переписки в електронній пошті. 
: \20. На засіданні Координаційної ради головує перший віце-президент або один з віце-
президентів, у разі відсутності першого віце-президента або за його дорученням. 
Засідання Координаційної ради є повноважним, за умови участі в його проведенні 2/3 
• двох третіх) членів її складу. Рішення Координаційної ради вважається прийнятим, якщо 
за нього проголосували більшість членів, які беруть участь в її засіданні. 
Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом, який підписується першим 
Віце-президентом або одним з віце-президентів (у випадках, передбачених в цьому пункті 
. татугу) та секретарем Координаційної ради. 
5.21. До виключної компетенції Координаційної ради відносяться: 
5.21.1. організація виконання рішень Конгресу; 
- — 1-2. скликання Конгресу та формування його порядку денного, підготовка матеріалів з 
" - т а н ь порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції 
Конгресу, та підготовка проектів рішень з цих питань; 
- - - -3- затвердження річного бюджету Організації та змін до нього, балансу Організації, 
короткострокових (до п 'яти років) програм діяльності Організації; 
: . 2 . . 4 . здійснення окремих функцій щодо управління майном Організації за рішенням 
Конгресу; 
5.21.5. затвердження розміру членських внесків; 
^-21.6. прийняття рішення про участь у громадських спілках та вихід із них; 
г-21.7. розробка і затвердження внутрішніх правил, положень, інструкцій, тощо, що 
стосуються членів Організації, якщо інше не зазначено в цьому Статуті; 

.8. прийняття та виключення членів Організації; 
: .2 .9. скасування рішень Президента Організації, що не відповідають законодавству, 
Статуту, внутрішнім документам чи меті діяльності Організації (Президент Організації 
має право приймати участь в розгляді зазначеного в цьому підпункті питання без права 
голосу); 
г 21 .10. затвердження зразків печатки, штампів, символіки і бланків з власною назвою 
- рганізації, а також зразків посвідчення члена Організації; 
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5.21.11. здійснення зв'язків з іншими громадськими об'єднаннями, державними та 
недержавними установами, організаціями, засобами масової інформації, фізичними 
особами, як в Україні, так і за кордоном; 
5.21.12. здійснення офіційних заяв від імені Організації; 
5.21.13. офіційне роз'яснення положення Статуту та інших прийнятих Організацією 
документів; 
5.21.14. утворення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації без 
статусу юридичної особи; 
5.21.15. організація та проведення науково-практичних конференцій, інших заходів 
культурно-масового та наукового спрямування; 
5.21.16. розгляд звернень фізичних та юридичних осіб, зокрема, скарг на рішення, дії та 
бездіяльність членів Організації та Президента Організації, з прийняттям відповідних 
рішень; 
5.21.17. тимчасове відсторонення члена Координаційної ради від здійснення ним 
покладених на нього повноважень (член Координаційної ради, відносно якого 
розглядається питання про відсторонення, має право брати участь в розгляді зазначеного 
в цьому підпункті питання без права голосу); 
5.21.18. підготовка звітів про діяльність Організації, в тому числі про залучення і 
використання коштів і майна Організації, звітів з виконання програм та проектів 
Організації; 
5.21.19. визначення форм можливої участі Організації в підвищенні кваліфікації лікарів-
патологоанатомів та в ліцензуванні їх професійної діяльності згідно з вимогами 
законодавства України; 
5.21.20. вирішення інших питань, крім тих, що віднесені до виключної компетенції інших 
керівних органів Організації. 
5.22. Президент Організації здійснює оперативне управління справами, майном та 
коштами Організації в межах, визначених цим Статутом, Конгресом та Координаційною 
радою, а також, в межах своєї компетенції та повноважень забезпечує виконання рішень 
керівних органів Організації. 
5.23. Обрання та припинення повноважень Президента Організації здійснюється 
Конгресом з числа членів Організації. Строк повноважень Президента Організації не 
може бути меншим ніж 2 (два) роки. 
5.24. Президент Організації: 
5.24.1. діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у відносинах з 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями будь-якої форми власності, а також фізичними особами; 
5.24.2. ініціює, із залученням віце-президентів та голів профільних комітетів Організації, 
розробку проектів нормативно-правових актів, що врегульовують діяльність 
патологоанатомічної служби, зокрема, патологоанатомічних бюро, патологоанатомічних 
відділень закладів охорони здоров'я та науково-дослідних інститутів, членів Організації; 
5.24.3. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Організації; 
5.24.4. звертається до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових і службових осіб, державних та комунальних підприємств з пропозиціями 
(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 
5.24.5. одержує у порядку, визначеному законодавством України, публічну інформацію, 
що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації; 
5.24.6. здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та 
звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, 



:а.верджує посадові обов'язки працівників Організації, видає накази та інші акти, 
обов'язкові для працівників Організації; 
5.24.7. затверджує штатний розпис Організації, встановлює форми, системи та розміри 
оплати праці за погодженням з Координаційною радою; 
5-24.8. видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації; 
524.9. виступає розпорядником коштів та майна Організації в межах, визначених 
Стзтугом, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, 
банківські та інші фінансові документи, відкриває рахунки в установах банків; 
?-24.10. організовує проведення заходів Організації відповідно до планів, затверджених 
-*: годинаційною радою та/або Конгресом; 
- —4-. 11. розробляє, спільно з профільними комітетами Організації, заходи щодо 
-:::••:димного захисту осіб, які здійснюють професійну патологоанатомічну діяльність; 
?24.12. здійснює міжнародні зв'язки Організації з іноземними урядовими і неурядовими 
:ггзнізаціями, з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода 
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; 
5.24.13. координує діяльність керівників відокремлених підрозділів (філій, тощо) 
Організації; 
5.24.14. звітує перед Конгресом про свою діяльність; 
3.24.15. визначає форми можливої участі Організації та її членів в державній атестації 

-:арів-патологоанатомів та в ліцензуванні їх професійної діяльності згідно з вимогами 
- ючого законодавства України; 
:>.24.16. здійснює інші повноваження, крім тих, що віднесені до виключної компетенції 
інших керівних органів Організації. 
5.25. Керівники відокремлених підрозділів, голови філій підпорядковуються 
безпосередньо Президенту Організації. 
5 26. Президент Організації є підзвітним Конгресу. Він несе персональну 
з лповідальність за результати фінансової діяльності, раціональне використання 
матеріальних і фінансових ресурсів, роботу Організації та стан її майна. 
5 2". Президент Організації має право добровільно скласти з себе повноваження, про що 
він оголошує на засіданні Координаційної ради або Конгресі. Припинення повноважень 
-.гезидента Організації не має наслідком припинення його членства в Організації. 
.: зноваження Президента Організації можуть бути також достроково припинені на 

~ уставі рішення Конгресу. 
- — На час відсутності Президента Організації його обов'язки виконує перший віце-
"резидент. 
5 2- Перший віце-президент: 
5-29.1. координує діяльність профільних комітетів Організації; 
: 2 - 2 . має право скликати та головувати на засіданнях Координаційної ради; 
Г-29.3. розробляє, спільно з профільними комітетами Організації, заходи щодо 
"ідзищення кваліфікації осіб, які здійснюють професійну патологоанатомічну діяльність; 
: 29.4. розробляє, спільно з профільними комітетами Організації, заходи щодо 
: : :_іирення міжнародних зв'язків Організації з іноземними професійними асоціаціями та 

іариствами, науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами, 
• рядовими та урядовими організаціями; 

5-29.5. звітує перед Конгресом про свою діяльність; 
: 2 - 6. представляє Організацію на різних з'їздах, конференціях, симпозіумах та у 
зас: 5ах масової інформації, тощо, за дорученням Президента Організації. 
: . . . Віце-президенти підзвітні Координаційній раді та Конгресу Організації, в межах 

компетенції та повноважень вони забезпечують виконання рішень Координаційної 
гели та Конгресу за певними напрямами діяльності Організації. 
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53". Віце-президенти: 
5.3'. .І. забезпечують за профілем своєї роботи певні напрями діяльності Організації; 
5 5 2 . контролюють та несуть відповідальність за діяльність профільних комітетів 
Організації; 
5 3 3 . ініціюють, через відповідні профільні комітети Організації, проведення заходів з 
- і з -^:ення кваліфікації і практичної майстерності членів Організації, конференцій, 
. мів. професійних конкурсів, семінарів та консультацій, а також проведення 

заходів, пов'язаних зі статутною діяльністю Організації; 
: " - забезпечують розширення міжнародних зв'язків Організації з іноземними 

- ними асоціаціями та товариствами, науково-дослідними установами та вищими 
зів=л.~ьними закладами, неурядовими та урядовими організаціями; 
5 3 .5 забезпечують за профілем своєї роботи організацію та проведення кваліфікованої 
: _ - - професійної діяльності членів Організації; 
53 ' . .6 . забезпечують за профілем своєї роботи розробку відповідних проектів 
-огмлтивно-правових актів, що стосуються діяльності патологоанатомічних бюро, 
-итологоанатомічних відділень закладів охорони здоров'я та науково-дослідних 

тутів. членів Організації; 
531 . " . забезпечують, за дорученням Президента Організації, ефективну взаємодію з 
гсганами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також з 
-гедставниками громадськості, з питань, що стосуються діяльності патологоанатомічних 
~-:ро. патологоанатомічних відділень закладів охорони здоров'я та науково-дослідних 
нститутів, членів Організації; 

5.31.8. звітують перед Конгресом про свою діяльність. 
5.32. Генеральний секретар Організації: 
532 .1 . організовує і веде документообіг та діловодство в Організації; 
532.2 . забезпечує своєчасне інформування членів Організації про планові та позапланові 
заходи Організації, проведення Конгресу; 
5 3 2 3 . забезпечує підготовку інформації та документів на запити фізичних та юридичних 
х і б . правоохоронних та судових органів, щодо діяльності Організації; 
532.4. організовує проведення прес-конференцій Президента Організації, 
Координаційної ради та Конгресу, висвітлення інформації про роботу Організації в 
: абах масової інформації. 
5 3 3 . Секретар-скарбник Організації: 
533.1. веде бухгалтерський облік та звітність Організації, перевіряє ведення 
г хгатгерського обліку та звітності у відокремлених підрозділах Організації; 
533.2 . готує та подає на затвердження Координаційній раді проекти річного бюджету 
І г-анізації та змін до нього, балансу Організації, короткострокових (до п'яти років) 
програм діяльності Організації; 
533.3 . здійснює облік членів Організації та контролює надходження членських внесків, 
зживає заходів для своєчасної ліквідації заборгованості по сплаті членських внесків; 
5 33.4. вживає заходів для погашення кредиторської та дебіторської заборгованості; 
533 .5 . контролює стан банківських рахунків Організації; 
533.6 . інформує Президента, Координаційну раду та Конгрес Організації про фінансовий 
~2н Організації; 
5 53.7. організовує залучення незалежних фахівців для проведення перевірки фінансової 

господарської діяльності Організації та її відокремлених підрозділів; 
533.8 . контролює дотримання в Організації кошторисної та штатної дисципліни; 
533.9 . здійснює підготовку звітів про залучення та використання коштів і майна 
^тганізації, висновків з інших питань, що належать до його компетенції, на вимогу 
»г?:зних органів Організації. 
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5.34. Секретар Координаційної ради: 
5.34.1. веде протоколи засідань Координаційної ради; 
5.34.2. забезпечує своєчасне інформування членів Координаційної ради про планові та 
позапланові засідання Координаційної ради та їх порядок денний; 
5.34.3. здійснює організаційне забезпечення та контроль за підготовкою матеріалів для 
розгляду на засіданнях Координаційної ради; 
5.34.4. надає членам Координаційної ради довідкові, інформаційно-аналітичні матеріали, 
тощо, необхідні для розгляду питань на засіданнях Координаційної ради, копії 
протоколів та інших документів напрацьованих в ході засідань Координаційної ради; 
5.34.5. контролює виконання протоколів засідань Координаційної ради; 
5.34.6. виконує інші завдання та доручення першого віце-президента, а у разі його 
відсутності, віце-президентів Організації. 
5.35. Профільні комітети Організації утворюються Конгресом для оптимізації певних 
напрямків діяльності Організації. Профільні комітети в своїй діяльності керуються 
Статутом Організації, рішеннями керівних органів Організації та законодавством 
України. Профільні комітети підзвітні Президенту, першому віце-президенту та віце-
президентам Організації відповідно до профілю їх роботи. 
5.36. Профільний комітет Організації очолює голова, що входить за посадою до складу 
Координаційної ради. Голови профільних комітетів обираються Конгресом. 
5.37. Голови профільних комітетів Організації: 
5.37.1. забезпечують, за профілем роботи комітету, виконання Організацією своєї 
статутної мети; 
5.37.2. ініціюють та організовують проведення заходів з підвищення кваліфікації осіб, 
які здійснюють професійну патологоанатомічну діяльність, конференцій, симпозіумів, 
професійних конкурсів, майстер-класів, семінарів, а також інших заходів, пов'язаних із 
статутною діяльністю Організації; 
5.37.3. ініціюють проведення заходів з кваліфікованої оцінки професійної діяльності 
членів Організації, дотримання ними норм професійної етики та доброчесності, 
сприяють забезпеченню юридичного захисту їхніх громадянських прав, професійних, 
соціальних та економічних інтересів; 
5.37.4. ініціюють розширення міжнародних зв'язків Організації з іноземними 
професійними асоціаціями та товариствами, науково-дослідними установами та вищими 
навчальними зг:<ладами, неурядовими та урядовими організаціями; 
5.37.5. ініціюють, за профілем роботи комітету, розробку відповідних проектів 
нормативно-правових актів, що стосуються діяльності патологоанатомічних бюро, 
патологоанатом ічних відділень закладів охорони здоров'я та науково-дослідних 
інститутів, членів Організації; 
5.37.6. забезпечують, за дорученням Президента Організації, ефективну взаємодію 
профільних комітетів з органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, а також з представниками громадськості, з питань, що стосуються 
діяльності патологоанатомічних бюро, патологоанатомічних відділень закладів охорони 
здоров'я та нг> ково-дослідних інститутів, членів Організації. 
5.38. Конгресом може обиратися Почесний президент Організації. Почесним 
президентом може бути особа, що має визнаний авторитет та досягнення у суспільному 
та громадському. житті в Україні та/або за кордоном. Питання порядку діяльності, обсяг 
та термін повноважень Почесного президента визначаються Конгресом у своєму рішенні. 
Почесний президент не здійснює управління діяльністю Організації та не належить до 
числа її керівних органів. Почесний президент реалізує делеговані йому повноваження на 
громадських засадах і на безоплатній основі. Почесний президент має право брати участь 
у роботі Ко-~ресу та Координаційної ради з правом дорадчого голосу. Почесний 
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"резидент може достроково скласти з себе повноваження за власним бажанням, про що 
він повідомляє Конгрес або Координаційну раду. 
5.39. Для здійснення ревізії фінансово-господарської діяльності Організації рішенням 
Конгресу або Координаційної ради може утворюватися ревізійна комісія або обиратися 
ревізор з числа членів Організації або залучатися незалежний аудитор. Конкретні 
повноваження ревізійної комісії/ревізора та строк дії її/його повноважень визначаються 
Конгресом або Координаційною радою. Член ревізійної комісії/ревізор не може бути 
одночасно членом Координаційної ради. 

6. ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ї ї ЧЛЕНАМИ 
6 1. Координаційна рада та Президент Організації звітують перед Конгресом про свою 
діяльність 
6.2. Президент або Координаційна рада на запити членів Організації надають у місячний 
термін відповіді письмово або електронною поштою щодо їх діяльності та реалізації 
статутних завдань Організації. 
6.3. Керівні органи Організації мають забезпечити для членів Організації вільний доступ 
оо інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті ними рішення. 

7. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ 

~.1. Рішення, дії та бездіяльність Конгресу оскаржуються до суду. Рішення, дії та 
бездіяльність інших керівних органів Організації можуть бути оскаржені до суду в 
порядку, передбаченому законодавством України. 
7 .2. Рішення, дії та бездіяльність Президента Організації можуть бути оскаржені шляхом 
подання відповідної скарги до Координаційної ради або шляхом розгляду такої скарги на 
-ерговому або позачерговому Конгресі. Скарги на рішення, дії та бездіяльність голови 
профільного комітету Організації розглядаються Координаційною радою на черговому 
або позачерговому засіданні. Скарги на рішення, дії та бездіяльність Координаційної 
годи розглядаються Конгресом на черговому або позачерговому засіданні. 

Скарги на рішення, дії та бездіяльність Президента Організації та/або 
-"оординаційної ради, голів профільних комітетів Організації мають бути подані в 
письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові скаржника, адреси місця 
•"•:го проживання, з викладенням суті претензій та вимог щодо результатів розгляду 
скарги. 
~ - Якщо суть скарги стосується конкретного члена Координаційної ради, такий член 
має право брати участь в її розгляді без права голосу. 
" 5 До рішень, дій та бездіяльності, які можуть бути оскаржені, належать рішення у 
•ежах управлінської діяльності керівних органів Організації, внаслідок яких: 

"-5.1. порушено права та/або законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів 
Організації); 
~ 5.2. створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав та/або законних 
-пересів чи свобод. 

~ 6. За результатами розгляду скарги може бути прийнято рішення про задоволення 
:-:арги шляхом прийняття рішення, яке вимагається скаржником, або про відмову в 
-іоволенні скарги. Рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за 

-гого проголосувала більшість членів Координаційної ради або представників 
оепегатів), що прийняли участь у Конгресі. 

8. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
- . Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності 
. пганізації 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. 
8.2. Організація самостійно і незалежно здійснює права володіння, користування та 
розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами 
через свої статутні органи в межах їх компетенції. 
8 3 . Кошти та майно Організації складаються з: 
8.3.1. членських внесків; 
8.3.2. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 
: нансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 
83.3 . пасивних доходів; 
: 5 - доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та 
закон ? п а с т в а України; 

: нансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок 
«: з ~ег -газ ного і місцевих бюджетів, дотацій або субсидій, отриманих із державного 

: _ е з : го бюджетів, державних цільових фондів, крім дотацій на регулювання цін на 
ж ж і ш послуги; 

благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до 
* г - ароаних договорів; 

коштів та майна набутих в результаті підприємницької діяльності Організації, 
~ ллриємницької діяльності створених нею юридичних осіб згідно законодавства 
України; 
83 .8 . майна, придбаного за рахунок власних коштів, чи набутого на інших підставах, 
- є заборонених законодавством України. 
: - Майно, передане Організації від її членів, є власністю Організації і поверненню не 
підлягає. Організація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним 
майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать законодавству 
України. 
8.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 
8.6. Доходи, майно Організації або їх частина, не підлягають розподілу між її 
засновниками або членами, працівниками (крім оплати їх праці та нарахування єдиного 
соціального внеску), членами керівних органів Організації та іншими пов'язаними з ними 
особами. 
8.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, яке їй 
належить та на яке може бути звернено стягнення згідно із законодавством України. 
8.8. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени не 
несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони 
беруть на себе такі зобов'язання. Члени Організації не мають права на частку майна 
Організації. 
8.9. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями створених нею юридичних 
осіб, а юридичні особи, створені Організацією, не несуть відповідальність за 
зобов'язаннями Організації. Організація отримує лише пасивні доходи від діяльності 
створених нею юридичних осіб у вигляді дивідендів. 
8.10. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність згідно 
із діючим законодавством України. 
8.11. Організація оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і 
майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно 
до законодавства України. 
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1 Власність Організації охороняється законом і не може бути відчужена інакше, ніж 
: гзовільно або державою на підставі закону чи рішення суду. Збитки, завдані 
Ігганізації в результаті порушення її майнових і немайнових прав власності 
~т«: мадянами, іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами і 
лержавними органами, відшкодовуються за рішенням суду. 

9. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та 

тз :рюються за рішенням Координаційної ради. 
- 1 Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом 
І гганізації. 
- З Керівники відокремлених підрозділів Організації обираються на строк не менше 2 
твох) років на засіданні Координаційної ради. Керівники відокремлених підрозділів 
І гганізації діють на підставі довіреності, що видається Президентом Організації, 
- 'п івники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації. 
- - . Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження: 
- - . і . Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх 
повноваження. 
9.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку 
поширюються їх повноваження, згідно наданих повноважень. 
1 - .3. Проводять роботу по залученню нових членів. 
9.5. Керівник відокремленого підрозділу має право: 
9.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації 
завдань Організації. 
9.5.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації 
завдань Організації. 
9.5.3. Бути присутнім на засіданні Координаційної ради (без права голосу). 
: .5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації. 
9.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов'язаний: 
9.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації. 
с 6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення 
керівних органів Організації. 
9.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації. 
9.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття 
за рішенням Координаційної ради. 
9.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений 
орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. 
9.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після 
припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Координаційної ради 
до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Конгресом. 
9.10. Організація має місцеві осередки - філії, що діють за місцем роботи або 
пролізання її членів, а також міські/обласні філії. У своїй діяльності філії керуються 
цим Статутом. Голова, секретар та інші уповноважені особи філії обираються шляхом 
відкритого голосування простою більшістю голосів її членів. Припинення діяльності 
філії " ;:-Ю€ться за рішенням 3/4 членів, що входять до її складу, про що голова філії 
пові ї : письмово Координаційну раду. Майно та кошти, яке було закріплене за 
філією. ~ сля припинення її діяльності передаються безпосередньо до відання 
К о о р л и - і - гади до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Конгресом. 

1 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 
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Н І [ а х у т діє безстроково до моменту припинення діяльності Організації. 
1 ~>: ~; зиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту на розгляд Конгресу може 

= - : іг « : жен член Організації у письмовій формі. 
] ни та доповнення до цього Статуту, його нова редакція затверджуються 

: зенкям Конгресу. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту, 
_ :стеження його нової редакції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не 

ніж 3/4 (три четвертих) учасників (делегатів) Конгресу. 
- Зміни, що вносяться в Статут, підлягають обов'язковій реєстрації. 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
11.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснено: 
11.1.1. за рішенням Організації, прийнятим Конгресом, шляхом саморозпуску або 
реорганізації, шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого 
статусу; 
11.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації. 
11.2. Рішення про припинення діяльності Організації вважається прийнятим Конгресом, 
якщо за нього проголосувало не менш ніж 3/4 (три четвертих) учасників (делегатів). 
11.3. Конгрес, у разі прийняття рішення про саморозпуск Організації, створює 
ліквідаційну комісію або доручає Координаційній раді здійснювати повноваження 
ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації, як юридичної особи, а також 
приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації після її припинення. 
11.4. Ліквідаційна комісія: 
11.4.1. здійснює заходи з оцінки наявного майна Організації; 
11.4.2 виявлю: дебіторів та кредиторів Організації; 
11.4.3. вживає заходи щодо погашення заборгованості Організації перед кредиторами; 
11.4.4. складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Конгресу. 
11.5. Організація припиняє свою діяльність з моменту внесення запису про припинення до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських форм>вань. 
11.6. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового 
розпуску) чи реорган за:;ії (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи 
повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду 
або зараховані до доход} бюджету 
11.7. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються 
правонаступнику. 
11.8. V разі прийняття рішення про заборону Організації її майно, кошти та інші активи за 
рішенням суду спрямовуються до державного бюджету. 

Го.~: ва X Конгресу 

Секгеггг X Конгресу 


