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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Чернівецька міська громадська Організація "Все краще - дітям" (далі 
за текстом - Організація) є місцевою неприбутковою громадською 
організацією. 
1.2 Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, 
чинним законодавством України та цим Статутом. 
1.3 Організація створюється і діє на засадах добровільності, 
самоврядування, рівноправності своїх членів, виборності керівних органів, 
прозорості в роботі. 
1.4 Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, 
має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, 
бланки, зразок яких затверджується Радою Організації. 
1.5 Організація діє у межах міста Чернівців. 
1.6 Юридична адреса Організації: 58013 м. Чернівці, вул. Комарова , 26в. 

РОЗДІЛ II. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

2.1 Основна мета діяльності Організації: задоволення та захист прав та 
інтересів своїх членів, сприяння культурному розвитку дітей та 
вихованню у них почуття відповідальності за збереження культурних 
цінностей, миру, єдності, взаєморозуміння та цінності людського життя. 
Основними завданнями Організації є: 
- сприяння захисту прав дитини; 
- сприяння всебічному розвитку дітей, вихованню дітей на засадах 
національного патріотизму, поваги до державних символів, старшого 
покоління; 
- сприяння розвитку потенціалу дітей, якісному оволодінню знаннями та 
практичному застосуванню їх в умовах сучасного розвитку суспільства; 
- сприяння ознайомленню дітей з новими технологіями, розвитку їх 
науково - технічної творчості; 
- сприяння поліпшенню методичного та фінансового становища 
навчальних закладів М.Чернівців; 
- сприяння організації підвищення кваліфікації педагогів М.Чернівців; 
- сприяння удосконаленню систем навчання та виховання, введенню 
випереджаючих та поглиблених навчальних програм, залученню до 
навчального процесу кращих спеціалістів та фахівців; 
- сприяння щодо заохочування творчих пошуків, внесення пропозицій до 
органів влади та управління з питань заохочування творчих пошуків, 
дослідницької та експериментальної форми роботи педагогів м. 
Чернівців; 
- сприяння організації діяльності дитячих організацій, рухів: клубів, 
команд, навчальних центрів дітей та внесення пропозиції до органів 



місцевої влади з приводу їх функціонування, матеріальної та методичної 
допомоги; 
- сприяння впровадженню у практику новітніх систем навчально-
виховного процесу; 
- сприяння впровадженню обов'язкового страхування дітей; 
- сприяння удосконаленню матеріально-технічної бази навчально-
виховного процесу; 
- сприяння приведенню стану обладнання, інвентарю, технічних засобів, 
місць проведення занять, навчальних приміщень у відповідність до 
санітарно-гігієнічних норм, вимог і правил; створенню безпечних умов 
праці для всіх учасників навчально-виховного процесу. 
2.2. Для виконання Статутних завдань Організація у порядку, 
встановленому чинним законодавством: 
- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та 
немайнові права, може бути позивачем та відповідачем у суді, 
господарському та третейському судах; 
- встановлює контакти між громадськими організаціями, співпрацює з 
ними, а також з благодійними фондами та іншими об'єднаннями 
громадян; 
- представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів 
перед органами державної влади і управління, органами місцевого 
самоврядування, фізичними та юридичними особами незалежно від форм 
власності; 
- самостійно планує свою діяльність, спрямовану на реалізацію власних 
статутних завдань або спільних завдань з іншими громадськими 
організаціями; 
- залучає організаційну, інформаційну, фінансову та матеріальну 
допомогу від вітчизняних та зарубіжних юридичних та фізичних осіб з 
метою виконання статутних завдань; 
- звертається до органів державної влади і управління та органів 
місцевого самоврядування за одержанням допомоги та інформації, 
необхідної для реалізації статутної мети та завдань; 
- розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі, в тому числі, 
через засоби масової інформації; 
- здійснює господарську та інші види комерційної діяльності шляхом 
створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом 
юридичної особи, діяльність яких спрямована на реалізацію статутних 
завдань і цілей Організації; 
- займається іншою діяльністю, яка не заборонена чинним 
законодавством України та спрямована на реалізацію статутних завдань і 
цілей. 



РОЗДІЛ III. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

3.1 Членами Організації можуть бути індивідуальні члени - громадяни 
України, іноземні громадяни та колективні члени - колективи 
підприємств, установ, організацій, які дотримуються положень цього 
Статуту та беруть участь у діяльності Організації. Колективні члени 
реалізують свої права через своїх представників. 
3.2. Прийом у члени Організації та оформлення виходу з неї здійснюється 
Радою на підставі письмових заяв: індивідуальних членів - особистих 
заяв громадянин, колективних членів - на підставі рішень їх керівних 
органів. 
3.3. Права членів Організації: 
- брати участь в роботі Організації; 
- визначатись щодо форми і міри особистої участі у діяльності 

Організації; 
- доступ до будь-якої інформації, пов'язаної з діяльністю Організації; 
- обирати та бути обраним до керівних та контролюючих органів 

Організації; 
- відкрито висловлювати та відстоювати свої погляди щодо діяльності 

Організації; 
- вносити питання на розгляд керівних органів Організації; 
- добровільно вибувати з членства Організації за власним бажанням, 

повідомивши про це у письмовій формі Раду. 
3.4. Обов'язки членів Організації: 
- приймати участь у діяльності Організації; 
- вести інформаційну роз'яснювальну роботу щодо діяльності 

Організації; 
- сплачувати членські внески; 
- дотримуватись вимог Статуту та рішень керівних органів Організації. 

Член Організації, який систематично порушує Статут, або 
дискредитує Організацію своєю діяльністю може бути виключений з 
неї за рішенням Ради. 

Членство може бути припинено на підставі: 
- поданої особистої заяви для індивідуального члена та рішення 
керівного органу для колективного члена; 
- за рішенням Ради у випадку грубого порушення Статуту чи вчинення 
дій, що йдуть в розріз з цілями Організації. 

Почесним членом Організації може бути громадянин, який вніс 
вагомий внесок в здійснення основної мети та завдань Організації. Звання 
почесного члена Організації присвоюється рішенням Конференції 
Організації. 



РОЗДІЛ IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА ї ї КЕРІВНІ ОРГАНИ 

4.1. Вищим керівним органом Організації є Конференція, яка скликається 
Радою в міру необхідності, але не рідше одного разу на два роки. 

Позачергова Конференція може скликатися на вимогу Ради, 
Ревізійної комісії або на вимогу не менше однієї третини членів 
Організації. 
4.2. Конференція: 
• приймає Статут, вносить зміни до нього та доповнення; 
• приймає рішення з усіх питань діяльності Організації; 
• приймає рішення за пропозицією Ради про заснування чи ліквідацію 
підприємств і організацій, необхідних для виконання своїх завдань; 
• обирає Голову Організації строком на два роки; 
• визначає кількісний склад та обирає Раду строком на два роки; 
• обирає Ревізійну комісію строком на два роки; 
• визначає головні напрямки роботи Організації; 
• розпоряджається коштами Організації; 
• затверджує звіти Голови Організації, Ради, Ревізійної комісії; 
• приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Організації; 
• приймає рішення про присвоєння звання Почесного члена. 

Конференція легітимна приймати рішення, якщо в її роботі беруть 
участь не менше 2/3 членів Організації. Всі рішення Конференції 
приймаються 2/3 голосів присутніх членів Організації, окрім рішень про 
внесення змін та доповнень до Статуту, ліквідацію та реорганізацію 
Організації, які приймаються 3/4 голосів. 
4.3. Рада Організації є постійно діючим керівним органом Організації. 
Діє в період між засіданнями Конференції, приймає рішення з усіх 
питань, що не входять до виключної компетенції Конференції. 
4.4. Рада Організації: 
• сприяє діяльності Організації у виконанні статутних завдань; 
• координує діяльність Організації; 
• організовує виконання перспективних і поточних завдань Організації; 
• скликає чергову та позачергову Конференцію; 
• організовує виконання рішень Конференції; 
• приймає рішення про прийняття в члени та виключення з членства 
Організації; 
• розглядає скарги на дії членів Організації; 
• вносить пропозиції на розгляд Конференції про заснування та 
ліквідацію підприємств і організацій, необхідних для виконання своїх 
завдань та затверджує їх керівників; 

Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не менше 1 
разу в квартал. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів 



присутніх членів Ради. Рада легітимна приймати рішення, якщо в її роботі 
беруть участь не менше 2/3 членів Ради. 
4.5. Голова Організації: 
• обирається Конференцією строком на 2 роки; 
• здійснює загальне керівництво Організацією; 
• організовує роботу Ради, головує на її засіданнях; 
• здійснює прийом та звільнення штатних працівників; 
• представляє Організацію у відносинах з державними органами та 

громадськими Організаціями; 
• підписує від імені Організації документи; 
• здійснює інші дії відповідно до цього Статуту. 
Голова Організації видає накази, обов'язкові до виконання всіма членами та 
штатними працівниками Організації. В разі відсутності Голови Організації 
його функції виконує його заступник. 
4.6. Особи, обрані до керівних органів Організації, які не виправдали 
виявленої їм довіри, можуть бути достроково відкликані з цих органів 
Конференцією Організації. 
4.7. Контролюючим органом є Ревізійна комісія, яка контролює 
фінансово-господарську діяльність Організації та використання коштів 
Організації. Ревізійна комісія формується Конференцією з числа членів 
Організації в кількості не менше двох осіб, строком на 2 роки. Членом 
Ревізійної комісії не можуть бути Голова та члени Ради. 
4.8. Перевірка діяльності Організації та використання коштів Організації 
проводиться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, з власної 
ініціативи , на вимогу не менше 1/3 членів Організації, але не рідше 1 разу 
на два роки. 
4.9. Ревізійна комісія може вимагати від посадових осіб Організації 
подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших 
документів та особистих пояснень. 
4.10. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок 
Конференції. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами та 
балансами. 
4.11. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання 
позачергової Конференції, якщо є суттєва загроза інтересам Організації, 
або при виявленні зловживання посадовими особами Організації. 

РОЗДІЛ V. ВЛАСНІСТЬ, МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЩЇ 

5.1. Організація має у власності кошти та інше майно, яке належить йому 
на правах власності, самостійний баланс і несе відповідальність майном за 
своїми зобов'язаннями. 

5.2. Джерелами надходження коштів та іншого майна Організації є: 
- цільові внески; 
- вступні та членські внески членів Організації; 



- кошти та інше майно, передане Організації засновниками, членами 
Організації або державою у встановленому законодавством України 
порядку; 
- кошти та інше майно, пожертвуване приватними особами, 
підприємствами, товариствами, установами та організаціями, у тому числі, 
іноземними; 
- майно придбане за рахунок власних коштів; 
- кошти та інше майно, придбане в результаті господарської та іншої 
комерційної діяльності створених Організацією госпрозрахункових 
установ, організацій та заснованих підприємств; 
- надходження від заходів, які проводяться у відповідності до статутних 
завдань Організації. 
5.3. Кошти та інше майно Організації використовується відповідно до 
чинного законодавства України для реалізації основних завдань 
Організації, на організаційно-господарські потреби та утримання 
штатного апарату. Кошти Організації знаходяться в її повному 
розпорядженні і не можуть розподілятися між членами Організації. 
5.4. Організація може мати у власності приміщення, споруди, інвентар, 
обладнання, транспортні засоби, засоби зв'язку, кошти (в т.ч. в іноземній 
валюті) та інше майно, необхідне для виконання статутної діяльності 
Організації, а також інтелектуальну власність у встановленому чинним 
законодавством України порядку. 

5.5. Організація, створені нею установи, організації та засновані 
підприємства зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, 
статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової 
адміністрації, вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, 
передбачених законодавством. 
5.6. Організація самостійно встановлює розмір та форму використаних 
коштів. 

РОЗДІЛ VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО 
СТАТУТУ 

6.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Конференцією 
Організації 3/4 голосів присутніх членів Організації. 

6.2. Зміни та доповнення, що сталися в статутних документах підлягають 
обов'язковій реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. 



РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

7.1. Діяльність Організації може бути припинена шляхом її реорганізації 
або ліквідації відповідно до чинного законодавства України. Ліквідація 
Організації здійснюється за рішенням Конференції Організації 3/4 голосів 
присутніх членів Організації або за рішенням суду на підставах, 
передбачених чинним законодавством. 

7.2. Реорганізація Організації здійснюється на підставі рішення 
Конференції 3/4 голосів присутніх членів Організації. Всі права по 
управлінню майном і коштами Організації переходять до її 
правонаступника. 
7.3. У випадку ліквідації Організації створюється ліквідаційна комісія, яка 
після задоволення всіх законних майнових претензій вирішує питання про 
майно Організації відповідно до законодавства України. 
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Основна мета діяльності: 

Задоволення та захист прав та інтересів своїх 
членів, сприяння культурному розвитку дітей та вихо-
ванню у них почуття відповідальності за збереження 
культурних цінностей, миру, єдності, взаєморозуміння 
та цінності людського життя. 
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Протокол № 1 
Установчої конференції Чернівецької міської громадської Організації 

"Все краще - дітям" 

від 01.06.2007 року м.Чернівці 

Присутні : 680 батьків 

Голова установчої Конференції - Речковська Людмила Оттівна 
Секретар установчої Конференції - Кравченко Жанна Михайлівна 

Виступила: Речковська Людмила Оттівна, яка ознайомила присутніх з 
порядком денним і запропонувала затвердити його. 
Вирішили: Затвердити порядок денний. 
Проголосували: одноголосно. 

Порядок денний: 
1. Створення Чернівецької міської громадської Організації "Все краще -

дітям". 
2. Прийняття Статуту Чернівецької міської громадської Організації " Все 

краще - дітям". 
3. Вибори Голови Чернівецької міської громадської Організації " Все 

краще - дітям". 
4. Вибори Ради Чернівецької міської громадської Організації" Все краще -

дітям". 
5. Вибори Ревізійної комісії Чернівецької міської громадської Організації 

" Все краще - дітям". 

1. Слухали: по першому питанню Речковську Людмилу Оттівну, яка 
запропонувала створити Чернівецьку міську громадську Організацію " Все 
краще - дітям". 
Виступили: Шеліхова Тетяна Іванівна, Купець Олександра Володимирівна, які 
підтримали дану пропозицію. 
Вирішили: Створити Чернівецьку міську громадську Організацію " Все краще 
- дітям". 

Проголосували: одноголосно. 

2. Слухали: по другому питанню Хамулу Сергія Миколайовича, який 
ознайомив присутніх з проектом Статуту Чернівецької міської 
громадської Організації "Все краще - дітям" і вніс пропозицію прийняти 
Статут у запропонованій редакції. 
Вирішили: прийняти Статут Чернівецької міської громадської 
Організації " Все краще - дітям ". 
Проголосували: одноголосно 



3. Слухали: по третьому питанню Голодрижук Анастасію Василівну, яка 
запропонувала обрати Головою Чернівецької міської громадської 
Організації " Все краще - дітям " Речковську Людмилу Оттівну, яка буде 
одночасно Головою Ради. 
Вирішили: обрати Головою Чернівецької міської громадської 
Організації " Все краще - дітям " - Речковську Людмилу Оттівну. 
Проголосували: одноголосно. 

4. Слухали: по четвертому питанню Боднарюк Олену Вадимівну, яка 
запропонувала обрати Раду Чернівецької міської громадської Організації 
11 Все краще - дітям " у наступному складі: 

Голова Ради - Речковська Людмила Оттівна 
Заступник голови Ради - Хамулу Сергія Миколайовича 
Члени Ради: Кравченко Жанна Михайлівна, Купець Олександра 
Володимирівна, Шеліхова Тетяна Іванівна. 

Вирішили: обрати Раду Чернівецької міської громадської Організації " 
Все краще - дітям " у складі: 

Голова Ради - Речковська Людмила Оттівна 
Заступник голови Ради - Хамулу Сергія Миколайовича 
Члени Ради: Кравченко Жанна Михайлівна, Купець Олександра 
Володимирівна, Шеліхова Тетяна Іванівна. 

Проголосували: одноголосно. 

5. Слухали: по п'ятому питанню Пархомову Людмилу Іванівну, яка 
запропонувала обрати Ревізійну комісію у складі 3-х чоловік, 
персонально: Голова Ревізійної комісії-Томащука Сергія Михайловича, 
Члени Ревізійної комісії: Григорян Інну Рубіківну, Боднарюк Олену 

Вадимівну. 
Виступили: Бешлей Іванна Степанівна, яка підтримала запропоновані 
кандидатури. 
Вирішили: обрати Ревізійну комісію Чернівецької міської громадської 
організації "Все краще - дітям" у складі 3-х чоловік, персонально: 
Голова Ревізійної комісії -Томащука Сергія Михайловича, 
Члени Ревізійної комісії: Григорян Інну Рубіківну, Боднарюк Олену 

Вадимівну. 
Проголосували: одноголосно. 

Голова установчої Конференції 

Секретар установчої Конференції 

Л.О. Речковська 

Ж.М. Кравченко 




