І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „КІННИЙ СПОРТИВНИЙ КЛУБ ____________________" (далі за текстом - Організація) є
громадською організацією, створеною на принципах добровільності і спільності інтересів її членів, внаслідок.
Правовою основою діяльності Організації є Конституція України, Закон України "Про об'єднання громадян", інші законодавчі акти
України та цей Статут.
Організація діє з місцевим статусом, його діяльність поширюється на територію міста Києва.
1.2. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
1.2.1. Повне найменування українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „КІННИЙ СПОРТИВНИЙ КЛУБ
_____________________;
російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ „КОННЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ______________________
1.2.2. Юридична адреса (місцезнаходження Організації: Україна __________________.
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Організація є юридичною особою за законодавством України з моменту її державної реєстрації. Організація може від свого імені
укладати договори, набувати майнових і особистих немайнових прав і виконувати обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і
відповідачем в суді, господарському суді і третейському суді.
2.2. Організація має право здійснювати діяльність, яка не суперечить законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим
Статутом.
Організація має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи,
бланки, емблему із своїм найменуванням, інші необхідні для його діяльності реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Організації та
реєструються у встановленому чинним законодавством порядку.
Організація може створювати підприємства із статусом юридичної особи, брати участь в діяльності міжнародних організацій та бути їх
членом.
2.5. Організація не відповідає за зобов'язаннями його Членів. Члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.
Організація відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, як і держава не
відповідає за зобов'язаннями Організації. Підприємства, які створені Організацією та є юридичними особами, не відповідають за
зобов'язаннями Організації, як і Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх підприємств.
2.6. Організація використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори чи
договори цивільно-правового характеру згідно чинного законодавства України.
2.7. Організація самостійно планує свою діяльність. Організація має право одержувати фінансову допомогу від вітчизняних та
іноземних юридичних осіб, громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства і використовувати одержані кошти на статутну
діяльність Організації.
2.8. Організація може направляти за кордон на навчання, у відрядження, для стажування і на перепідготовку спеціалістів
(співробітників, членів Організації та інших) для навчання й ознайомлення з досвідом діяльності спортивних та інших організацій за
кордоном, з метою збирання ділової інформації, участі в змаганнях, зборах, семінарах, встановлення ділових контактів.
2.9. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність
шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку,
установленому законодавством.
3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Основною метою діяльності Організації є об’єднання спільних законних інтересів своїх членів в галузі провадження спортивної та
оздоровчої діяльності, розвитку кінного спорту.
3.2. Для досягнення основної мети Організації у встановленому чинним законодавством порядку вирішує наступні завдання:
організація спортивного та оздоровчо-спортивного розвитку членів організації та інших громадян.
підтримка заходів, що проводяться українською та міською федерацією кінного спорту; сприяння організації додаткових змагань для
спортсменів різних рівнів підготовки:
сприяти збереженню та відтворенню національних традицій кінного спорту; сприяти створенню умов для зростання поголів'я елітних
коней та сприяння їх професійно-спортивному вишколу;
сприяння підтримці перспективних молодих спортсменів:
надання допомоги в організації масових заходів, що сприяють поширенню засад здорового способу життя:
сприяння розвитку науки і освіти, надання допомоги у здійсненні науково-освітніх програм;
сприяння розвитку культури, в тому числі програмам національно-культурного розвитку;
сприяння створенню систем інформаційного супроводу проектів і програм міжнародного співробітництва, використання накопиченої
інформації для оцінки проектів і програм;
сприяння втіленню в життя програм, спрямованих на поліпшення екологічного стану, відтворенню природних ресурсів, створення
природоохоронних приладів з контролю за збереженням навколишнього середовища; сприяння охороні і збереженню культурної
спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховань.
4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
4.1. Членство в Організації є індивідуальним та добровільним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України з 18 років.
4.3. Членство в інших об'єднаннях громадян не є перешкодою для членства в Організації, якщо їх діяльність не суперечить Статуту
Організації та чинному законодавству.
4.4. Прийом членів до Організації здійснюється за рішенням Правління після подання особистої письмової заяви. Рішення Правління з
цього питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Правління. Рішення Правління Організації є остаточним.
Правління Організації може прийняти положення про членство, в якому додатково регламентуються питання видів членства, права та
обов'язки, пільги, які надаються членам Організації, та інші питання.
4.5. Член Організації має право:
- обирати і бути обраним до керівних органів Організації:
- брати участь в обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань діяльності Організації;
- брати участь у діяльності Організації;
- брати участь у заходах, що проводить Організація:
- використовувати з науковою метою наукові, інформаційні, методичні та інші матеріали, що є у розпорядженні Організації;

- користуватися матеріальною базою Організації у порядку, що встановлюється Правлінням;
- звертатися за допомогою до Організації за захистом своїх прав і законних інтересів.
4.6. Член Організації зобов'язаний :
- визнавати Статут Організації та дотримуватись положень Статуту;
- брати участь у діяльності Організації:
- пропагувати ідеї Організації;
- захищати інтереси Організації;
регулярно сплачувати вступні та ІНШІ внески, розмір та регулярність сплати яких встановлюється рішенням загальних зборів:
- виконувати рішення керівних органів Організації.
4.7. Членство в Організації припиняється:
- за власним бажанням на підставі письмової заяви поданої до Правління:
- за порушення Статуту або за діяльність, яка завдала шкоди Організації.
Рішення про виключення з членів Організації приймає Правління Організації. Рішення про виключення вважається прийнятим, якщо за
нього при відкритому голосуванні проголосували більше половини присутніх членів Правління. Рішення про виключення може бути оскаржене
на загальних зборах Організації. Рішення зборів з цього питання є остаточним.
5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Вишим органом Організації є загальні збори членів Організації (далі - загальні збори).
5.2. Загальні збори проводяться один раз на рік.
5.3. Рішення про проведення загальних зборів приймає Правління. Загальні збори скликаються також за рішенням двох третин членів
Організації.
5.4. Загальні збори є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менше двох третин членів Організації.
5.5. До виключної компетенції загальних зборів входить:
5.5.1. Прийняття Статуту Організації, внесення змін та доповнень до Статуту Організації.
5.5.2. Обрання складу Правління Організації.
5.5.3. Обрання голови Правління Організації.
5.5.4. Обрання голови та членів ревізійної комісії.
5.5.5. Прийняття рішень про розмір та регулярність сплати вступних та інших внесків членів Організації, реалізація права власності на
майно Організації.
5.5.6. Визначення основних напрямів роботи Організації.
5.5.7. Розгляд апеляцій членів Організації, що адресовані загальним зборам.
5.5.8. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації.
5.6. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів членів Організації, присутніх на загальних зборах, відкритим або таємним
голосуванням (за вибором членів Організації, присутніх на загальних зборах). Рішення по питаннях, зазначених в п.п.5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.8
цього статуту, приймаються трьома четвертими від загальної кількості членів Організації.
5.7. Позачергові загальні збори скликаються за рішенням Правління Організації або за письмовою вимогою третини членів Організації або
на вимогу ревізійної комісії.
5.8. На період між загальними зборами діяльністю Організації керує Правління.
5.9. До складу Правління входять Голова Правління, члени Правління.
5.10. Кількісний склад Правління та термін його повноважень визначається загальними зборами Організації.
5.11 Правління Організації:
- організовує виконання рішень загальних зборів Організації;
- визначає план діяльності Організації на поточний рік;
- затверджує структуру Організації;
- приймає рішення про створення місцевих осередків, дослідницьких комітетів, секцій та інших робочих структур Організації:
- приймає рішення про створення або участь у спів заснуванні організацій, підприємств, науково-дослідних центрів та інших
господарських товариств для виконання завдань, що стоять перед Організацією;
- призначає та звільняє директора Організації;
- визначає склад редакційних колегій та призначає редакторів друкованих органів Організації:
- заслуховує звіти Директора, керівників робочих підрозділів Організації:
- заслуховує звіти про виконання річних кошторисів витрат;
- розглядає заяви та пропозиції членів Організації, що направлені на адресу Правління;
- вирішує інші питання, що пов'язані з організацією поточної роботи Організації, які не відносяться до компетенції загальних зборів.
5.12. Правління проводить свої засідання не рідше одного разу на два місяці.
5.13. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Правління.
5.14. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.
5.15. У виключних випадках рішення Правління може прийматися шляхом візування рішення членами Правління, що з об'єктивних причин
не можуть взяти участь у засіданні.
5.16. Засідання Правління скликаються за рішенням Голови Правління або не менше половини членів Правління.
5.17. Голова Правління обирається загальними зборами Організації на п'ять років, він організовує роботу Правління та головує на його
засіданнях.
5.18. Директор Організації призначається на посаду Правлінням Організації терміном до п’яти років та:
- організовує поточну роботу Організації;
- діє згідно з законодавством від імені Організації без спеціального доручення. Представляє Організацію у всіх органах, закладах та
організаціях, розпоряджається майном та коштами Організації, укладає угоди, видає довіреності та відкриває рахунки в банках:
- здійснює від імені Організації майнові та немайнові права і зобов'язання, виступає позивачем та відповідачем у суді;
- у межах своїх повноважень видає накази, інструкції, дає вказівки, відповідно до удового законодавства приймає на роботу та звільняє з
роботи штатних працівників
організації;
- організує іншу оперативну діяльність Організації згідно з його завданнями.
5.19. Загальні збори Організації обирають ревізійну комісію та її голову. Членом РЕВІЗІЙНОЇ комісії не можуть бути Голова та/або члени
правління.
Кількісний склад та строк повноважень членів ревізійної комісії визначають загальні юри Організації.
Ревізійна комісія:

- здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів Організації;
- проводить ревізію статутної діяльності Організації. Правління Організації, його робочих підрозділів.
Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління Організації з правом дорадчого голосу.
Засідання ревізійної комісії проводиться у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Рішення ревізійної комісії приймається
простою більшістю голосів членів комісії.
6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може створювати госпрозрахункові установи і організації із статусом
юридичної особи, заснувати підприємства в порядку, встановленому законодавством
6.2. Організація, а також створені нею установи, організації, підприємства зобов'язані ли оперативний та бухгалтерський облік,
статистичну звітність, зареєструватись в органах
державної податкової інспекції та «носити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Майно і грошові кошти Організації утворюються за рахунок:
коштів та/або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
пасивних доходів:
коштів або майна від проведення її основної діяльності, з урахуванням відповідних положень податкового законодавства України;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому
числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України.
7.2. Організація є єдиним розпорядником всіх своїх коштів та майна.
7.3. Організація може мати у власності нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, майно культурно-освітнього, наукового
та медично-оздоровчого призначення, грошові кошти, майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої ним Статутом.
У власності Організації можуть знаходитися також підприємства із статусом юридичної особи, що створюються за рахунок коштів Організації
для виконання її статутних завдань.
7.4. Майно та грошові кошти Організації використовуються на реалізацію мети та виконання завдань окреслених цим статутом.
-

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються за рішенням загальних зборів більшістю в 3/4 голосів від загальної
кількості членів Організації.
8.2. Про зміни, що сталися. Організація в п'ятиденний термін повідомляє в реєструючий орган для їх подальшої реєстрації.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом реорганізації чи ліквідації.
9.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням загальних зборів. При реорганізації всі права та обов'язки Організації
переходять до його правонаступників.
9.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням загальних зборів або за рішенням
суду.
9.4. У випадку ліквідації Організації створюється ліквідаційна комісія.
9.5. У разі ліквідації Організації його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до
доходу бюджету.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Цей Статут набирає чинності з моменту державної реєстрації Організації.
10.2. Ніяке положення цього Статуту не повинно тлумачитися таким чином, що давало б будь-якому члену Організації діяти у якості
представника іншого члена Організації.
10.3. Якщо будь-яке положення цього Статуту буде визнано недійсним, то це не буде підставою для припинення дії інших його положень.
Недійсне положення повинно бути замінене іншим положенням, близьким за змістом до заміненого, розробленим у відповідності з
намірами членів Організації та чинним законодавством України.
10.4. Дія цього Статуту обмежена терміном дії Організації. З моменту ліквідації Організації Статут втрачає свою силу.
10.5. Цей Статут складено у двох автентичних примірниках українською мовою які мають однакову юридичну силу.

