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                                                 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  "АСОЦІАЦІЯ СОМЕЛЬЄ УКРАЇНИ"   (надалі – Організація) є 
громадською організацією, яка об’єднує громадян України, які бажають брати участь у реалізації мети та 
завдань, визначених у цьому статуті. 

1.2  У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські 
об’єднання», чинним законодавством України та цим статутом. 

1.3  Організація здійснює свою діяльність на території України. 
1.4  Повне найменування Організації – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ СОМЕЛЬЄ 

УКРАЇНИ". Скорочене найменування – ГО «АСУ». 
1.5  Організація набуває статусу юридичної особи в порядку, встановленому чинним законодавством України, 

може мати самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, штампи, печатку зі 
своїм найменуванням, бланки, символіку, а також інші реквізити, зразки яких затверджуються Президією 
Організації. Символіка Організації підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому чинним 
законодавством України. 

1.6  Організація має право укладати від свого імені угоди, договори, контракти, виступати учасником 
цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, представляти й захищати свої законні 
інтереси та законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах, бути позивачем та 
відповідачем у судах. 

2.МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ  ТА ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ 
2.1 Основною метою діяльності Організації є спільна реалізація членами Організації своїх прав і свобод на 

основі єдності інтересів для участі у підвищенні ділової кваліфікації й професіоналізму сомельє в Україні 
шляхом надання їм методичної, правової та культурно-виховної допомоги. 

2.2  Основними напрямами діяльності Організації є: 
   - сприяння поширенню професійних знань і накопиченого досвіду членів Організації; 
   -сприяння підвищенню ділової кваліфікації й професіоналізму членів Організації; 
    -сприяння організації фінансової, матеріальної та творчої допомоги членам Організації., забезпечення їх 

професійного розвитку за допомогою спеціалізованих некомерційних семінарів, тренінгів, стажувань; 
     - сприяння співробітництву з закордонними й міжнародними громадськими організаціями. об’єднаннями, 

союзами, асоціаціями; 
     -створення сприятливих умов для професійної активності, забезпечує високий соціальний, економічний і 

правовий статус членів Організації; 
     -представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських 

органах. 
2.3   При здійсненні своєї діяльності Організація керується принципами 

добровільності,самоврядності,вільного вибору території діяльності,рівності перед законом,відсутності 
майнового інтересу членів Організації,прозорості,відкритості та публічності. 

2.4 Для досягнення мети своєї діяльності Організація має право: 
- вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі); 
- звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями 
(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 

- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації; 

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, 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; 

- проводити мирні зібрання; 
- бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до 

законодавства; 
-  засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації; 
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- брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; 

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для 
проведення консультацій з Організацією та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої 
діяльності. 

- здійснювати інші права, не заборонені законом. 
 

 
3.УМОВИ Й ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЕЇ 

3.1 Членами Організації можуть бути громадяни України, особи без громадянства, а також іноземні 
громадяни, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 14-річного віку, визнають мету і 
завдання Організації, дотримуються вимог цього Статуту, беруть участь в діяльності Організації, своєчасно 
сплачують членські внески. 
3.2 Прийом у члени Організації здійснюється Президією Організації на підставі письмової заяви особи. 
Президія приймає рішення про прийняття або про відмову в прийнятті до членів Організації відповідно до 
Статуту. 
3.3 Членство в Організації може бути припинено за рішенням Президії внаслідок: 

- добровільного виходу із членів Організації, яке відбувається на підставі письмової заяви члена 
Організації з наступним розглядом заяви Президією; 

- виключення за рішенням Президії з Організації в разі порушення членом обов’язків, що покладаються 
на нього цим Статутом і чинним законодавством України; 

- некоректної поведінки з іншими членами Організації та інших громадян, або несплати членських 
внесків. 

3.4 Розмір членських внесків, порядок і термін їх сплати визначає Президія шляхом затвердження Положення 
про сплату вступних та членських внесків Організації, яке розробляється додатково. 
3.5 Після добровільного припинення членства в Організації або виключення з її членів, членські внески не 
повертаються. 
3.6 У разі вибуття з Організації особа повертає членську карту. 
 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 
4.1 Усі члени Організації мають право: 

- брати особисту участь у розробленні та реалізації основних напрямків діяльності й у заходах 
Організації; 

- обирати й бути обраним до керівних та контролюючого органів Організації; 
- одержувати інформацію з питань діяльності Організації; 
- отримувати в Організації безкоштовні консультації; 
- відвідувати семінарі, брифінги, тренінги, лекції та інші освітні заходи; 
- брати участь у роботі заходів, що проводяться Організацією. 

4.2 Члени Організації зобов’язані: 
- ставитись один до одного з повагою та доброзичливістю; 
- брати активну участь у діяльності Організації; 
- дотримуватись вимог Статуту Організації; 
- виконувати рішення й доручення керівних та контролюючого органів Організації; 
- сприяти досягненню мети Організації та виконанню статутних завдань; 
- піклуватися про зміцнення авторитету Організації; 
- утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації; 
- своєчасно сплачувати членські внески. 

4.3 Члени Організації, членство яких в Організації припинено, мають право на повторний вступ до членів 
організації за рішенням Президії та за умови сплати членського внеску. 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 
5.1 Вищим керівним органом Організації є Збори. 
5.2 Збори скликаються не рідше одного разу у рік. 
5.3 Дату і місце скликання Зборів, пропозиції з порядку денного Зборів визначає Президія за місяць до їх 
проведення, про що повідомляє (письмово - шляхом направлення листа-повідомлення поштою, або 
направлення повідомлення електронною поштою, чи усно - у телефонному режимі) кожного члена Організації 
не пізніше як за 15 календарних днів до дати проведення Зборів. 
5.4 Позачергові Збори скликаються на вимогу не менш ніж 10% членів Організації або за рішенням Президії в 
місячний термін після прийняття відповідного рішення. Президія повідомляє кожного члена Організації 
(письмово - шляхом направлення листа-повідомлення поштою, або направлення повідомлення електронною 
поштою, чи усно - у телефонному режимі) про дату, місце та порядок денний позачергових Зборів не пізніше, 
ніж за 10 календарних днів до дати проведення позачергових Зборів.  
5.5 Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менш половини членів Організації. 
5.6 При вирішенні питань на Зборах кожний член має один голос. 
5.7 Рішення про затвердження Статуту Організації, про внесення змін та доповнень до нього, про припинення 
діяльності Організації, про призначення ліквідаційної комісії, про затвердження ліквідаційного балансу, 
відчуження майна Організації на суму, що становить 50 та більше відсотків майна Організації приймаються не 
менш ніж 3/4 голосів членів, присутніх на Зборах. З решти питань рішення приймаються простою більшістю 
голосів членів, присутніх на Зборах. 
5.8 До виключної компетенції Зборів належить: 

• затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього; 
• визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження програм, планів та звітів про їх 

виконання; 
• обрання складу Президії  та Контрольно-ревізійної комісії (ревізора) терміном на п”ять років; 
• розгляд та затвердження звітів Президії та Контрольно-ревізійної комісії (ревізора), оцінка їх 

діяльності; 
• прийняття рішень про припинення діяльності Організації, призначення ліквідаційної комісії, 

затвердження ліквідаційного балансу; 
• реалізація права власності на майно та кошти Організації; 
• надання рекомендацій та пропозицій щодо покращення діяльності Організації. 

5.9 За необхідністю Збори можуть делегувати окремі повноваження Президії. 
5.10 Президія Організації є постійно діючим центральним статутним органом, який здійснює керівництво 
діяльністю Організації в період між Зборами. Склад Президії обирається Зборами терміном на п’ять років. До 
Президії за посадою входить Президент Організації, Віце-Президент Організації та члени Президії. Кількісний 
склад Президії визначається Зборами.  
5.11 Засідання Президії скликаються Президентом Організації за необхідністю, але не рідше одного разу на 
квартал. Порядок денний та дату проведення засідання Президент Організації повідомляє членам Президії  
(письмово - шляхом направлення листа-повідомлення поштою, або направлення повідомлення електронною 
поштою, чи усно - у телефонному режимі) не пізніше ніж за два тижні до засідання. 
5.12 Позачергові засідання Президії скликаються Президентом (шляхом направлення повідомлення 
електронною поштою чи у телефонному режимі) за його ініціативою або на вимогу не менше половини членів 
Президії, не пізніше ніж за три дні до проведення засідання. 
5.13 Засідання Президії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. 
Президія приймає рішення більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. Рішення про прийняття нових 
членів Організації, а також про виключення із членів Організації Президія приймає на своєму засіданні не 
менш ніж двома третинами від всього складу. 
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5.14 Президія Організації: 

• узгоджує та затверджує план роботи Організації, забезпечує їх виконання; 
• приймає рішення про прийняття нових членів Організації; 
• приймає рішення про виключення із членів Організації; 
• організує виконання рішень Зборів; 
• здійснює оперативне керівництво діяльністю Організації, координує дії членів Організації в період між 

Зборами; 
• затверджує зразки печатки, штампу та символіки; 
• приймає рішення з питань діяльності Організації щодо виконання статутних завдань у межах своєї 

компетенції; 
• приймає рішення про вступ до громадської спілки; 
• здійснює управління майном та коштами Організації, забезпечує її фінансово-господарську діяльність; 
• розподіляє кошти, затверджує кошторис Організації, контролює його виконання, встановлює розміри 

вступних та членських внесків та порядок їх сплати, затверджує Положення про сплату членських 
внесків; 

• затверджує правила ведення роботи Організації та інші внутрішні документи, визначає організаційну 
структуру Організації. 

5.15 Президент Організації є вищою посадовою особою в Організації, діє від її імені та в її інтересах, без 
доручення представляє інтереси Організації в органах державної влади, місцевого самоврядування, 
громадських об’єднаннях  тощо. У своїй діяльності Президент Організації керується цим статутом, рішенням 
Зборів, Президії та чинним законодавством України. 
5.16 Своїм рішенням Президія може делегувати Президенту Організації окремі адміністративно-розпорядчі 
повноваження. 
5.17 Президент Організації обирається Зборами терміном на 5 років. 
5.18 Президент Організації є підзвітним і підконтрольним Зборам і несе персональну відповідальність за 
належне виконання покладених на нього завдань та функцій. 
5.19 Президент Організації: 

• здійснює загальне керівництво діяльністю Організації; 
• очолює Президію Організації, скликає та проводить засідання Президії, несе персональну 

відповідальність за виконання його рішень; 
• має право підпису як керівник Організації; 
• у межах, визначених Президією, розпоряджається коштами і майном Організації; 
• може делегувати Віце-Президенту Організації частину своїх повноважень за письмовим дорученням; 
• приймає рішення з усіх питань діяльності Організації, яка не є виключною компетенцією Зборів або не 

віднесені до повноважень Президії; 
• укладає договори, угоди та інші документи від імені Організації, в тому числі міжнародні, вступає в 

інші правовідносини, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки; 
• здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Зборами та Президією; 
• визначає та затверджує функції Віце-Президента Організації. 

5.20 Віце-Президент Організації обриється Зборами терміном на п’ять років. За своєю посадою Віце-
Президент Організації є членом Президії.  
5.21 У разі тимчасової відсутності Президента Організації його обов’язки виконує Віце-Президент Організації 
за письмовим дорученням Президента. Про виконання обов’язків Президент Організації видає відповідний 
наказ. 
5.22 Контролюючим органом Організації є Контрольно-ревізійна комісія (ревізор), яка здійснює контроль за 
дотриманням вимог Статуту Організації, формуванням та використанням майна та коштів Організації, 
виконанням рішень Зборів та Президії Організації, її фінансовою та  
 
 
 



6 
 
 
господарською діяльністю, а також діяльністю створених Організації підприємств, установ та організацій. 
5.23 Контрольно-ревізійна комісія обирається у складі трьох осіб Зборами Організації терміном на п’ять років. 
За рішенням Зборів замість Контрольно-ревізійної  комісії може бути обрано ревізора Організації, який 
наділяється такими ж повноваженнями як і Контрольно-ревізійна комісія. Голова Контрольно-ревізійної 
комісії (ревізор) обирається Зборами й має право брати участь з дорадчим голосом у завданнях Правління 
Організації. 
5.24 Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) проводить ревізії та звітує про їх результати перед Президентом, 
Президією та Зборами Організації. За визначенням Президента, або Президії, або Зборів Організації можуть 
проводитися планові та позапланові ревізії. 
5.25 Діяльність Контрольно-ревізійної комісії (ревізора) регулюється положенням про неї, яке затверджується 
Президією. 
 

6. ПОРДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ  
 

6.1 Президент та Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) звітують перед членами Організації на чергових 
Зборах про виконання Плану роботи Організації, її статутних завдань, використання коштів та майна.  
6.2 Кожен член Організації не пізніше ніж за місяць до дати проведення Зборів може ініціювати перед 
Президією внесення до порядку денного розгляду іншого питання, пов’язаного із звітуванням керівних 
органів про проведену ними роботу.  
 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЇ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 

 
7.1 Рішення (дія, бездіяльність) Президента, Президії або Контрольно-ревізійної комісії (ревізора) може бути 
оскаржено членом (ами) Організації до Зборів.  
7.2 Для розгляду скарги Президія скликає позачергові Збори у порядку, передбаченому п. 5.4 Статуту.  
 

8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ 
 

8.1 За рішенням Зборів Організації можуть бути створені відокремлені підрозділи (філії) Організації.  
8.2 Рішення про створення, обрання керівника відокремленого підрозділу (філії), строк на який його обрано та 
перелік  повноважень приймаються простою більшістю голосів членів Організації, присутніх на Зборах за 
наявності квоти, передбаченої п. 5.5 Статуту. 
8.3 Відокремлені підрозділи (філії) не набувають статусу юридичної особи та діють на підставі статуту 
Організації. 
8.4 Державна реєстрація відокремлених підрозділів (філій) здійснюється у порядку, передбаченому Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».  
 

9. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЇ. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ 
 

9.1 Для матеріального забезпечення здійснення статутної діяльності організація може володіти майном та 
коштами, мати рахунки в банківських установах.  
9.2 Організація володіє, користується й розпоряджається майном, що належить їй, на свій розсуд. 
9.3 Джерелом формування майна та коштів Організації є: 

• членські внески; 
• фінансова підтримка за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевого бюджету, 

гуманітарної та технічної допомоги, що надається таким неприбутковим  
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організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України; 

• пасивні доходи; 
• кошти та майно, які надходять від проведення статутної діяльності Організації; 
• кошти або майно, передані державою; 
• кошти або майно, придбані за рахунок власних коштів; 
• кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи 

добровільних пожертвувань. 
Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання 
Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

9.4 Організація, її члени несуть самостійну фінансову й іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть 
відповідальності за зобов’язаннями будь-яких інших юридичних осіб. 
9.5 Організація не несе відповідальності по зобов’язанням своїх членів, а останні не відповідають по 
зобов’язаннями Організації. 
9.6  Члени Організації при виході з Організації не мають будь-яких прав на її майно. 
9.7 Організація та створені юридичні особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський 
облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів та зборів та сплачувати до 
бюджету обов’язкові платежі відповідно до законодавства.  
9.8 Організація зобов’язана: 
• зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка 
здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань;  
• готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат;  
• здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю всіх коштів у 
спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності Організації; 
• забезпечити ведення обліку та зберігання не менше п’яти років усіх необхідних облікових документів 
стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, і надавати її компетентним державним органам на 
відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених законодавством. 

9.9 Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів 
такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів 
органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.  

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
10.1 Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Організації затверджується Зборами, якщо за це 
проголосувало не менш ніж 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні. 
10.2 Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації. 

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
11.1 Діяльність Організації припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або 
ліквідації (саморозпуску). Ліквідація вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою 
діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань. 
11.2 Питання пов’язані з реорганізацією Організації вирішується Зборами, якщо за це проголосувало не менш 
ніж 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання 
до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Зборів 
Організації. 
11.3 Організація може у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності шляхом 
саморозпуску. 
11.4 Рішення про ліквідацію (саморозпуск) приймається Зборами, якщо за це проголосувало не менш ніж 3/4 
членів Організації, присутніх на засіданні. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може 
бути прийняте судом у встановленому законом порядку. 
11.5 У разі реорганізації Організації, майно, активи та пасиви передаються правонаступнику. 
11.6 У разі припинення Організації у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення, 
Організація за рішенням Загальних Зборів, передає активи одній або кільком неприбутковим організаціям 
відповідного виду або вони підлягають зарахуванню до доходу бюджету. 


