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№ 
з/п 

Чинна редакція Пропонована редакція 

1 5.10.7. припинення діяльності 
Організації або її реорганізація, 
призначення ліквідаційної комісії, 
визначення її повноважень, 
затвердження доповідей та звіту комісії. 
 

5.10.7. припинення Організації або її 
реорганізація, призначення ліквідаційної 
комісії, визначення її повноважень, 
затвердження доповідей та звіту комісії. 

5.14. Рішення про прийняття Статуту 
Організації, внесення змін та доповнень 
до нього, а також про припинення 
діяльності Організації приймаються, 
якщо за нього проголосувало не менше, 
ніж 3/4 присутніх на засіданні Загальних 
зборів членів Організації. 
 

5.14. Рішення про прийняття Статуту 
Організації, внесення змін та доповнень 
до нього, а також про припинення 
Організації приймаються, якщо за нього 
проголосувало не менше, ніж 3/4 
присутніх на засіданні Загальних зборів 
членів Організації. 

2 6.4. Право власності Організації на 
майно та кошти реалізуються 
Загальними зборами Організації. Окремі 
функції щодо господарського управління 
коштами та майном Організації в межах, 
визначених рішенням Загальних зборів 
Організації, можуть покладатися на 
Правління. 

6.4. Право власності Організації на 
майно та кошти реалізуються 
Загальними зборами Організації з 
урахуванням обмежень та 
особливостей, встановлених цим 
Статутом. Окремі функції щодо 
господарського управління коштами та 
майном Організації в межах, визначених 
рішенням Загальних зборів Організації, 
можуть покладатися на Правління. 
 

3 6.12. (відсутній) 6.12. Не допускається розподіляти 
отримані Організацією доходи 
(прибутки) або їх частину серед 
засновників (учасників), членів 
Організації, працівників (крім оплати 
їхньої праці, нарахування єдиного 
соціального внеску), членів органів 
управління Організації та інших 
пов’язаних з ними осіб. 
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4 8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
8.1. Діяльність Організації припиняється 
шляхом її реорганізації або ліквідації. 
8.2. Реорганізація Організації 
проводиться за рішенням Загальних 
зборів Організації. Рішення приймається 
кваліфікованою більшістю в дві третини 
голосів членів Організації, присутніх на 
Загальних зборах Організації. При 
реорганізації Організації вся сукупність 
прав і обов’язків Організації переходить 
до її правонаступників. 
8.3. Ліквідація Організації здійснюється 
за рішенням Загальних зборів, яке 
приймається не менш як двома 
третинами від числа учасників Загальних 
зборів, або за рішенням суду у випадках, 
передбачених законодавством України: 
8.3.1. у разі ліквідації Організації Загальні 
збори призначають ліквідаційну комісію, 
яка складає ліквідаційний баланс, 
завершує виконання зобов'язань за 
раніше укладеними угодами і укладає 
нові угоди в межах своєї компетенції, 
виявляє кредиторів і дебіторів 
Організації, розподіляє майно, що 
залишилось. Ліквідаційна комісія діє, 
користується правами, несе обов'язки і 
відповідальність відповідно до 
законодавства України; 
8.3.2. майно та інші активи Організації, 
що залишилося після сплати податків у 
бюджет, розрахунків з кредиторами і 
працівниками, передаються іншій 
неприбутковій організацій відповідного 
виду або зараховуються до доходу 
державного бюджету. 
8.4. Організація вважається ліквідованою 
з моменту її виключення з державного 
реєстру. 

8. ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
8.3. Припинення Організації як 
юридичної особи здійснюється шляхом 
ліквідації, злиття, поділу, приєднання 
або перетворення на підставі: 
– рішення Загальних зборів; 
– рішення суду; 
– з інших підстав, передбачених чинним 
законодавством України. 
8.3.1. Ліквідацію Організації проводить 
ліквідаційна комісія, яка призначається 
Загальними зборами, а в інших 
випадках ліквідаційна комісія 
призначається відповідним органом, 
який прийняв рішення про ліквідацію 
Організації. 
8.3.2. З моменту створення 
ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління 
Організацією. 
8.3.3. У результаті ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення 
Організації її активи передаються одній 
або кільком громадським організаціям, 
зареєстрованим в Україні. Інші 
особливості припинення діяльності 
Організації як громадського об’єднання 
встановлюються законом. 

 


