
                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням загальних зборів 

Протокол № 2 від 19.06. 2017 року            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

СТАТУТ 
 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

«МУЗИЧАНИ»  
 

(нова редакція) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Музиківка  
2017 р. 



1.Загальні положення 
 
1.1   Громадська організація  «Музичани» (далі – ГО «МУЗИЧАНИ») є 

місцевою недержавною неприбутковою громадською організацією, яка  

об’єднує громадян, які постійно або тимчасово проживають у с. Музиківка  

на засадах єдності інтересів для спільної реалізації поставлених цілей та 

завдань.  

 

1.2  ГО «Музичани» засновано згідно Закону України "Про об'єднання 

громадян", має статус місцевої громадської організації, створена з метою 

покращення якості життєдіяльності територіальної громади, покращення 

соціальної інфраструктури, комплексного розвитку території.  

 

1.3  ГО «Музичани» є незалежним формуванням, існує самостійно, не 

входить до складу  інших громадських та політичних формувань, не є 

політичною або релігійною організацію. Діяльність організації поширюється 

на територію Музиківської сільської ради.  

 

1.4  Втручання державних органів та посадових осіб в діяльність організації, 

як і втручання організації в діяльність державних органів, посадових осіб та в 

діяльність інших об’єднань громадян не допускається, крім випадків, 

передбачених Законом. Організація с некомерційною, не переслідує цілей 

отримання прибутків.  

 

1.5  Місцезнаходження організації: 75023, Україна, Херсонська область, 

Білозерський район,  село Музиківка, вулиця 40 років Перемоги, будинок 

35а.  

 

1.6  Повна назва організації: Громадська організація " Музичани ". 

 

1.7 Скорочена назва Громадської організації – ГО «Музичани».  

 

1.8  ГО «Музичани» набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації 

згідно з законодавством України, здійснює свою діяльність у відповідності із 

законодавством України та на підставі свого Статуту, має права і виконує 

обов"язки, що пов"язані з її діяльністю, має відокремлене майно та 

самостійний баланс, рахунки в установах банків (валютні у тому числі), 

печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням. 

 ГО «Музичани» може мати власну символіку, яка затверджується  

Радою ГО «Музичани» та реєструється  в порядку визначеному 

законодавством України. 

 

1.9  З метою реалізації своїх основних цілей організація має право 

створювати установи, організації з правами юридичної особи, брати участь в 



роботі в національних та міжнародних організаціях, діяльність яких не 

суперечить цілям і задачам організації згідно діючого законодавства України. 

 

2. Мета та завдання 
 

2.1 Метою заснування ГО «Музичани» є об’єднання зусиль членів 

територіальної громади з метою розв’язання проблем, визначених 

Програмою комплексного розвитку території, а також питань, що виникають 

у ході поліпшення умов життєдіяльності населення та розбудови соціальної 

інфраструктури.  

Основною метою створення організації є сприяння та допомога 

Музиківській територіальній громаді у проведенні капітального ремонту 

будівлі дитячого садка. 

         Для досягнення основної мети ГО «Музичани» має своїм 

завданням:  

- захист законних прав і інтересів членів територіальної громади с. 

Музиківка, Білозерського району Херсонської області;  

- взаємодія з державними установами, навчальними закладами, іншими 

громадськими організаціями;   

- забезпечення якості освіти; 

- забезпечення сталого розвитку довкілля; 

- інформування громадськості про свою діяльність через ЗМІ;    

- залучення Громади до вирішення проблем реконструкції і ремонту будівлі 

дитячого садка; 

- створення громадського фонду, організацію його поповнення та 

забезпечення раціонального та цільового використання його коштів; 

- організовує інші форми діяльності, що не суперечать чинному 

законодавству України і  Статуту організації.  

 

2.3 Для здійснення цілей та завдань, передбачених цим Статутом 

«Музичани» користується правом:  

- бути учасником цивільно - правових відносин, набувати майнових та 

немайнових прав;  

       - представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси 

членів організації в державних органах та громадських організаціях; 

- надання інформаційно - консультаційної та іншої допомоги членам 

організації;  

-  створювати фонди та інші організації, вступати в спілки з іншими 

об'єднаннями громадян для здійснення спільної діяльності по досягненню 

цілей організації;  

- створювати установи та організації;  

- розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі, засновувати 

засоби масової інформації, отримувати кошти або майно, які надходять 

безоплатно у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних 

пожертвувань.  



 

Організація користується іншими правами, передбаченими законами 

України.  

 

                                          3. Майно та кошти організації 
 
3.1 ГО «Музичани» може мати у власності грошові кошти та інше майно, 

необхідне для здійснення її статутної діяльності, яке відображається на 

самостійному балансі.  

 

3.2  Власністю організації є:  

•  кошти та інше майно, передане Учасниками;                                                       

•  пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій, добровільні 

безоплатні та благодійні внески та пожертвування, в тому числі від 

міжнародних організацій та іноземних юридичних осіб і громадян;  

•  відрахування від господарської діяльності створених підприємств і 

організацій;  

•  грошові та майнові надходження з інших джерел не заборонених 

законодавством України.  

 

3.3 Організація має право вчиняти відносно свого майна будь - які дії не 

заборонені законодавством, направляти кошти для досягнення статутних 

цілей та завдань, на утримання органів управління.  

 

 3.4 Держава,  її органи і організації не відповідають по зобов'язанням 

організації, рівно як організація не відповідає по зобов'язанням держави, її 

органів і організацій. Вилучення державою у організації її майна та 

фінансових ресурсів може бути тільки у випадках, передбаченими законами 

України.  

 

3.5  У відповідності до п.133.4 ПКУ не є платником податку на прибуток 

неприбуткові підприємства, установи та організації, які виконують вимоги, 

що встановлені  цим пунктом. 

 

3.6 Організація є неприбутковою та одночасно відповідає таким вимогам: 

- статутом забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 

частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників 

(крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів 

органів управління та інших пов’язаних з ними осіб; 

- установчими документами організації передбачають передачу активів одній 

або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування 

до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті її 

ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

- внесена контролюючим органом до Реэстру неприбуткових установ та 

органызацій. 



 3.7 Доходи Організації використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. 

 

4. Засновники та члени ГО «Музичани» 
 4.1 Засновниками ГО «Музичани» є особи, обрані Учасниками  (установчих) 

Загальних зборів, яким Учасники довіряють представляти їх інтереси. 

 

4.2 Членство в організації може бути індивідуальним і колективним, 

фіксованим та нефіксованим.  

 

4.3 Індивідуальним членом організації може бути кожна людина, яка 

досягла повноліття та виявляє інтерес до предмета і цілей діяльності 

організації, виконує вимоги Статуту та всі внутрішні норми і традиції 

організації, виконує прийняті на себе зобов'язання по відношенню до 

організації. 

 

4.4 Для набуття членства в організації громадянами подається заява  до 

правління організації, яка приймає рішення про прийом. Прийом до членів 

організації здійснює правління організації не менше 2/3 голосів.  

  

4.5 Члени організації користуються рівними правами, можуть обирати та 

бути обраними в органи управління організації.   

 

Виключення з членів організації здійснюється правлінням організації не 

менш як 2/3 голосів у випадках :  

 

- грубого порушення Статуту Громадської організації «Музичани»; 

 

- за заявою члена організації.   

 

 

5. Права та обов’язки членів ГО «Музичани» 
 
5.1 Член організації має право :  

•  брати участь у діяльності організації;  

•  брати участь в голосуванні по всім питанням діяльності організації, які 

вимагають голосування;  

•  вносити пропозиції на розгляд Органів Управління організації;  

•  користуватись матеріальною та моральною підтримкою організації згідно з 

її цілями та завданнями.  

Член організації має право на захист його законних прав та інтересів 

перед органами влади та управління, іншими установами та організаціями.  

Член організації має право вийти з організації, про що подає заяву до 

правління організації.  



Особи, які добровільно вийшли з організації, можуть бути на 

загальних підставах повторно прийняті в організацію.  

 

5.2  Член організації зобов'язаний:  

•  дотримуватись цього статуту;  

•  виконувати рішення органів управління організації, правил, норм і 

процедур прийнятих у організації;  

•  приймати участь у діяльності організації;  

•  створювати сприятливу громадську думку про діяльність організації;  

•  не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність організації.  

 

6. Органи управління та їх компетенція 
 
6.1. Найвищим статутним органом ГО «Музичани»  є Загальні збори членів   

(далі - Збори). У Зборах беруть участь усі члени  ГО «Музичани»  або їх 

представники, крім тих, що не в змозі взяти участь у Зборах через поважні 

обставини. 

 
6.2. Загальні збори членів  ГО «Музичани» проводяться не рідше одного разу 

на рік, як правило по закінченні фінансового року, за юридичною адресою. 

Перед початком Зборів обирається Секретар Зборів, який веде та підписує  

Протокол Зборів. 
Позачергові Збори скликаються у разі неплатоспроможності ГО 

«Музичани»   або при виникненні будь-яких істотних (для інтересів   в 

цілому) обставин. Позачергові Збори повинні бути також скликані Радою   

ГО «Музичани» на письмову вимогу понад 1/З зареєстрованих членів  

організації або - ревізійної комісії  ГО «Музичани».  Рада ГО «Музичани»  

зобов'язана протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги, 

скликати позачергові Збори 

. 
6.3. На Зборах вирішуються всі основні питання діяльності  ГО «Музичани», 

зокрема, Збори: 
-   визначають основні напрями діяльності  ГО «Музичани» і затверджують 
його річні плани (у т.ч.. фінансові) та звіти про їх виконання; 
-   затверджують статут, приймають зміни та доповнення до нього; 
-   визначають кількісний склад та обирають/відкликають членів Ради 
(зокрема. Голову) та Ревізійної комісії; обирають голову ГО «Музичани», 
затверджують штатний розклад і, зокрема, умови оплати праці зазначених 
осіб (крім випадків, коли зазначені особи погоджуються виконувати 
покладені на них обов'язки на громадських засадах); 
-   затверджують річні результати діяльності ГО «Музичани» (та створених 
ним установ і організацій,); затверджують звіти і висновки Ревізійної комісії; 
-   затверджують правила процедури та інші внутрішні документи ГО 

«Музичани»; 
-  виносять рішення про створення громадського фонду, про порядок його 
формування та напрями, порядок витрачання його коштів:  



-   затверджують символіку ГО «Музичани»; 

-   здійснюють прийом та виключення членів ГО «Музичани» ; 
-   виносять рішення про напрями відчудження майна (зокрема, витрачання 
коштів) ГО «Музичани»; дають згоду на укладення кожної угоди, сума якої 
перевищує  10 000  грн, або кількох дрібніших угод з подібним предметом, 
загальна сума яких дорівнює або перевищує раніше зазначену, за умови, і 
якщо такі угоди передбачається укласти протягом 4-місячного періоду: 
-  виносять рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію установ та 
організацій (зокрема, спілок. союзів, асоціацій та інших спілок об'єднань 
громадян), затверджують їх статути, положення та зміни до них, виносять 
рішення про вступ до спілок об'єднань громадян або вихід з них, про 
укладення угод про співробітництво і взаємодопомогу з іншими 
об'єднаннями громадян; 
-  виносять рішення про притягнення до відповідальності членів Ради, які 
завдали збитків ГО «Музичани» неналежним виконанням своїх обов'язків або 
зловживаннями своїм службовим становищем; 
-  приймають   рішення   про   припинення   діяльності   ГО «Музичани»    
(шляхом   реорганізації   або ліквідації саморозпуску), про призначення та 
склад ліквідаційної комісії, про затвердження ліквідаційного балансу та про 
передачу активів «Музичани» іншій неприбутковій організації або про їх 
зарахування до доходу держбюджету.  
 
6.4. Всі рішення Загальних зборів членів ГО «Музичани»  (крім рішень з 
питань, зазначених нижче) приймаються простою більшістю голосів при 
участі у голосуванні не менше половини зареєстрованих членів. 

Рішення Загальним зборів членів ГО «Музичани»  щодо внесення змін та 

доповнень до цього Статуту, а також - припинення діяльності ГО 

«Музичани» , приймаються простою більшістю голосів за умови участі у 

голосуванні не менше двох третин зареєстрованих членів  Громадської 

організації. 

 

6.5. Рішення Зборів заносяться до Протоколу, який підписується Секретарем 

Зборів і передається Раді  ГО «Музичани». 

 

6.6. У період між Загальними зборами членів  у ГО «Музичани» управління 
діяльністю  здійснюється Радою   (далі - Рада), на чолі з Головою   ГО 
«Музичани» (далі - Голова). Рада обирається у складі 4-8 осіб (за рішенням 
Зборів) та на термін у 3 (три) роки. Рада обирає заступника Голови, який (за 
спеціальним рішенням Ради) виконує обов'язки/повноваження Голови у разі 
фізичної нездатності Голови їх здійснювати або відсутності останнього. 
Члени Ради не можуть бути членами Ревізійної комісії ГО «Музичани» . 

Рада вирішує всі питання діяльності  організації, крім тих, що належать 
до компетенції Зборів. Збори можуть винести рішення про передачу частини 
належних їм прав до компетенції Ради - Рада підзвітна Зборам та організує 
виконання їх рішень. Рада діє від імені ГО «Музичани» в межах, 
передбачених законодавством України, рішеннями Зборів та цим Статутом. 
Роботою Ради керує Голова або його Заступник. Рада приймає рішення на 
своїх засіданнях шляхом простого голосування. Засідання Ради проводиться 



та збирається щонайменше 1 раз на квартал, або на вимогу  хоча б одного з 
членів Ради. Рішення Ради вважаються дійсними, якщо в засіданні бере 
участь не менше одної третин її складу. У випадку рівної кількості голос  
Голови (у разі його відсутності - заступника Голови) має перевагу Рішення 
Ради - протоколюються, протокол підписують усі присутні  на засіданні.   

 
6.7. Голова ,зокрема: 

           - діє від імені    ГО «Музичани» без довіреності, репрезентує  ГО 

«Музичани» у відносинах з будь-якими органами, установами, організаціями; 

           - укладає угоди/договори (зокрема, Трудові), видає доручення 

відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України; 
       - на підставі відповідних рішень Загальних зборів членів та Ради   ГО 

«Музичани» – розпоряджається майном  ГО «Музичани», зокрема - коштами 
створеного фонду; 
   -  відкриває в банках рахунки  ГО «Музичани» та закриває їх; 

   - скликає та веде засідання Ради, організовує ведення протоколу засідання 

Ради; 

 - забезпечує виконання рішень Зборів ти Ради  ГО «Музичани», готує 

пропозиції та документи для розгляду та затвердження Радою та/або 

Зборами: 

          - у межах своєї компетенції приймає рішення, накази та 

розпорядження, дає вказівки, обов'язкові  співробітників; 
  - визначає штатний розклад  організації та здійснює прийом на роботу та 
звільнення штатних працівників; 
 -  накладає стягнення на співробітників; 
 - розробляє та слідкує за дотриманням річного бюджету; 

   - доповідає перед Зборами за дотримання Статуту  та рішень Зборів; 

   - створює комісії (з залученням як представників, так і сторонніх 

організацій) та керує їх роботою. 

 - вирішує будь-які інші питання, що належать до його компетенції 

відповідно до законодавства України та  цього Статуту. 

 

  6.8 Перевірку та контроль за фінансово-господарською діяльністю  ГО 

«Музичани» здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Зборами у складі 3-5 

осіб та на термін у 3 (три) роки, Членами ревізійної комісії можуть бути 

члени його Ради. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад 

затверджуються Зборами. Ревізійна комісія здійснює перевірки за 

дорученням Зборів Ради або з власної ініціативи. Ревізійній комісії  повинні 

бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті 

пояснення від усіх осіб на її вимогу 

           Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок 

Зборам та Раді  ГО «Музичани». Члени ревізійної комісії вправі брати участь 

у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія складає 

висновок по річних звітам та балансах. Без висновку ревізійної комісії Збори 

неповинні затверджувати баланс. 



Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Зборів 

у разі виникнення загрози суттєвим інтересам  організації або виявлення 

зловживань, вчинених хоча б одним членом Ради.    

 

7. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту 
 

 7.1 У разі виникнення в процесі діяльності організації обставин, які не 

врегульовані цим Статутом, та потребують внесення змін до Статуту, 

правління організації має право винести на розгляд Загальних зборів 

пропозиції про внесення змін та доповнень до Статуту.  

 

Про зміни, внесені у Статут, організація повідомляє в 5-денний термін 

реєструючий орган.  

 

8. Порядок припинення діяльності організації 
 

8.1 Припинення діяльності організації здійснюється шляхом її реорганізації 

(злиття приєднання) або ліквідації.  

 

8.2  Реорганізація організації здійснюється за рішенням Загальних зборів її 

членів, при якій всі права та обов'язки організації переходять до 

правонаступника.  

 

 8.3   ГО «Музичани» ліквідується за рішенням Загальних зборів членів 

організації, а також у-випадках та в порядку, які передбачені Законом 

України "Про об'єднання громадян" . 

 

 8.4  Ліквідація організації здійснюється призначеною Загальними зборами 

ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності, судовими 

органами, ліквідаційна комісія призначається цими органами. З моменту 

призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по 

керівництву справами організації.  

 

 8.5  Ліквідаційна комісія в трьохденний термін з моменту її призначення 

публікує в офіційній пресі інформацію про ліквідацію організації з 

установленням терміну подання претензій кредиторів, оцінює наявне майно 

організації, виявляє дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає 

заходи по сплаті боргів, складає ліквідаційний баланс та подає його 

загальним зборам членів організації або органу, який призначив ліквідаційну 

комісію  

 

 8.6  Грошові кошти, які належать організації, включаючи виручку від 

продажу її майна при ліквідації, після розрахунку по оплаті праці 

працівників, які працювали на умовах найму, та сплати обов'язкових 

платежів, використовуються для виконання статутних завдань, або на 



благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством України - у дохід 

держави  

 

 8.7 Майно, яке передане ГО «Музичани»  в користування (оренду), 

повертається в натуральній формі власнику. Це майно не може бути 

використане на покриття боргів по зобов'язанням організації.  

 

8.8. Ліквідація вважається завершеною, а  ГО «Музичани» такою що 

припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це в державний 

реєстр. 

9. Заключні положення 

9.1 ГО «Музичани»  веде та подає оперативний та бухгалтерський облік, 
статистичну звітність, встановлені чинним законодавством, стає на облік в 
органах державної податкової інспекції, подає фінансовим органам 
декларації про свої доходи та витрати, вносить до бюджету платежі у 
порядку і розмірах, визначених законодавством України. 

9.2 Цей Статут набуває чинності з дати державної реєстрації. 

9.3 Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Загальними 
зборами членів  ГО «Музичани» та набувають чинності після їх офіційної 
реєстрації реєструючим державним органом. 
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