Пункт за
Зміст
новою редакцією
Громадська організація «Вікімедіа Україна» (далі по тексту —
«Організація») є неприбутковою громадською організацією, що
об'єднує на добровільних засадах осіб, зацікавлених в досягненні
1.1.
мети, визначеної цим Статутом.

1. Загальні положення
СтарийСтара
пунктредакція

1.1.

Примітки

«Вікімедіа Україна» (далі по тексту — «Організація»)
Прибрано слово "місцевою". Додано
є місцевою громадською організацією, створеною громадянами для "неприбутковою". Причина - зміни в
досягнення мети, визначеної цим Статутом.
законодавстві.

Повне найменування Організації: українською мовою: Громадська
організація «Вікімедіа Україна»; англійською мовою: Wikimedia
Ukraine; російською мовою: Общественная организация
«Викимедиа Украина». Скорочене найменування Організації:
українською мовою: ГО «Вікімедіа Україна»; англійською мовою:
WMUA; російською мовою: ОО «Викимедиа Украина».
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

2.1.
2.2.

2.2.1

Слід зазначити вірну назву
організаційно-правової форми, а
також назви іноземними мовами
1.13. Повне офіційне найменування громадської організації: Громадська (зокрема для зручності проведення
та
організація «Вікімедіа Україна». Скорочене найменування
банківських операцій з іншими
1.14. громадської організації: «Вікімедіа Україна»;
державами)
Організація набуває прав юридичної особи з моменту її державної
реєстрації. Організація має відокремлене майно та самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатки і кутові штампи зі
Громадська організація «Вікімедіа Україна» є юридичною особою з
своїм найменуванням та власною символікою, яка реєструється у
моменту її державної реєстрації відповідно до закону.
1.6. відповідності з вимогами чинного законодавства.
Прибраний зайвий формалізм.
Організація діє, виходячи з принципів добровільності об'єднання та
Організація діє, виходячи з принципів рівності своїх членів,
рівності своїх членів, самоврядування, законності своєї діяльності
самоврядування та гласності.
1.3. та гласності.
Прибраний зайвий формалізм.
Організація у своїй діяльності керується Конституцією України,
Організація у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законом України «Про громадські об'єднання» та іншими
Законом "Про об'єднання громадян" та іншими нормативноЗамінено назву закону. Причина нормативно-правовими актами.
1.4. правовими актами.
зміни в законодавстві.
Організація реєструється у Дарницькому районі м. Києва і має
Більше не матимемо місцевого
Діяльність Організації поширюється на всю територію України.
1.5. місцевий статус.
статусу.
Юрій Пероганич повідомив, що
юридична адреса реально на
сьогоднішній день відсутня (будівлі
не існує фізично). Треба шукати
Юридична адреса Організації: _____, м. Київ, __________, __.
1.15. Юридична адреса Організації: 02121 м. Київ, вул. Автопаркова, 7. нову.
2. Мета та завдання
Метою Організації є сприяння формуванню і розвитку можливостей
Метою Організації є сприяння формуванню і розвитку можливостей
для всіх створювати інформацію і знання, мати до них доступ,
для всіх створювати інформацію і знання, мати до них доступ,
користуватися й обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам і
користуватися й обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам і
громадам повною мірою реалізувати свій потенціал.
2.
громадам повною мірою реалізувати свій потенціал.
Залишено без змін.
Для досягнення мети Організація ставить перед собою завдання
всебічної підтримки:
3

діяльності Інтернет-проектів, таких як Вікіпедія, Вікісловник,
Вікіцитати, Вікіновини, Вікіпідручник, Вікіджерела, Вікімандри,
Віківерситет, Віківиди, Вікісховище, Вікідані та інших,
започаткованих Wikimedia Foundation, Inc., зокрема українською та
мовами національних меншин України;
3.3.

Популяризація і сприяння діяльності Інтернет-проектів Вікіпедія,
Вікісловник, Вікіцитати, Вікіновини, Вікіпідручник, Вікіджерела,
Віківерситет, Віківиди, Вікісховище, та інших, започаткованих
Wikimedia Foundation, Inc., що далі звуться «проектами Вікімедіа»,
особливо українською мовою, а також усіма іншими мовами, які
вживаються етнічними групами, що традиційно проживають на
теренах України.

Додано Вікімандри та Вікідані,
приведено у відповідність до вимог
чинного законодавства, змінено
формулювання

2.2.2

2.2.3
2.2.4

створення і розвитку проектів, заснованих на технології вікі,
особливо при наданні доступу до їх вмісту на умовах вільних
ліцензій;

3.1.

публікації інформації та знань на умовах вільних ліцензій, зокрема
надання доступу до них через Інтернет;
3.2.
діяльності Wikimedia Foundation, Inc. відповідно до статутних цілей
та завдань Організації.
3.4.

Підтримка створення і розвитку проектів, заснованих на технології
вікі, які надають можливості редагування вмісту всім
уповноваженим для цього користувачам.
Прибрано зайву деталізацію.
Підтримка публікації і надання доступу через Інтернет до вмісту,
створеного в рамках названих проектів на основі вільних ліцензій,
таких як GNU Free Documentation License, виданих Фондом
вільного програмного забезпечення.
Прибрано зайву деталізацію.
Підтримка організації Wikimedia Foundation, Inc. з метою реалізації
статутних цілей Організації.
Переформульовано
3. Членство
4. Керівні органи
5. Оскарження
6. Майно
7. Відокремлені підрозділи

7.1.

Взагалі розділ створено формально щоб не збилася нумерація в Статуті,
якщо через певний час ми все ж таки
вирішемо створити відокремлені
підрозділи.

Організація не має відокремлених підрозділів, проте передбачає та
ставить за мету їх утворення в майбутньому.
8. Внесення змін

8.3.

Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються рішенням
кваліфікованої більшості в дві третини голосів членів, присутніх та
представлених за довіреностями на засіданні Загальних зборів
Організації.
7.1.
Проект змін та доповнень до Статуту готується Правлінням чи
ініціативною групою, яка за кількістю повинна становити не менше,
ніж 10 відсотків кількості членів Організації, на момент утворення
такої групи.
7.2.
Проект змін та доповнень до Статуту має бути опубліковано не
пізніше, ніж за десять календарних днів до запланованої дати
проведення засідання Загальних зборів. Про публікацію проекту
змін та доповнень має бути повідомлено членів Організації у
письмовій та/або електронній формі.
7.2.

8.4.

Про зміни та доповнення, що сталися в Статуті Організації, особа,
уповноважена Загальними зборами, або якщо таку особу не обрано
— Голова Правління, протягом п’яти робочих днів письмово
повідомляє реєструючий орган та надає до реєструючого органу
відповідним чином оформлені зміни та доповнення до Статуту
Організації.
7.3.

8.1.

8.2.

Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються рішенням
кваліфікованої більшості в 3/4 голосів членів присутніх на
Замінено три чверті на дві третини,
Загальних зборах Організації.
уточнено формулювання
Проект змін та доповнень до Статуту готується Правлінням чи
ініціативною групою, яка за кількістю повинна становити не менше,
ніж 10 відсотків кількості членів Організації.
Проект змін та доповнень до Статуту надається не пізніше ніж за
десять днів до запланованої дати проведення Загальних зборів
кожному члену Організації для ознайомлення та внесення своїх
пропозицій.

Додано уточнення

Уточнення.

Про зміни та доповнення, що сталися в Статуті Організації, Голова
Правління в п'ятиденний термін письмово повідомляє реєструючий Додано, що уповноважена ЗЗ особа
орган та надає до реєструючого органу відповідним чином
має звертатися до реєструючого
оформлені зміни та доповнення до Статуту Організації.
органу.

9. Реорганізація. Саморозпуск

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням
Загальних зборів, шляхом реорганізації або саморозпуску, чи
примусового розпуску за рішенням суду.
8.1.
Реорганізація проводиться за рішенням Загальних зборів
Організації. Рішення приймається кваліфікованою більшістю в дві
третини голосів членів Організації, присутніх та представлених за
довіреностями на засіданні Загальних зборів Організації.
8.2.
При реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Організації
переходить до її правонаступників.
8.2.
Саморозпуск Організації здійснюється за рішенням Загальних
зборів, яке приймається не менш як трьома чвертями голосів членів
Організації, присутніх та представлених за довіреностями на
засіданні Загальних зборів.
8.3.
Примусовий розпуск Організації здійснюється за рішенням суду про
заборону Організації, у випадках, передбачених законодавством
України.

Зміни в законодавстві. Замість
Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації або
ліквідації - саморозпуск, додано про
ліквідації.
рішення суду.
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.
Розділено на два пункти
Розділено на два пункти
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

Зміни в законодавстві. Уточнення
формулювань.

Новий пункт.

9.7.

У разі саморозпуску Організації Загальні збори призначають
у разі ліквідації Організації Загальні збори призначають
ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує
ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує
виконання зобов'язань за раніше укладеними угодами і укладає нові
виконання зобов'язань за раніше укладеними угодами і укладає нові
угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів
угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів
Організації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія
Організації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія
діє, користується правами, несе обов'язки і відповідальність
діє, користується правами, несе обов'язки і відповідальність
Приведення у відповідність до
відповідно до законодавства України;
8.3.1. відповідно до законодавства України;
чинного законодавства.
Майно та інші активи Організації, що залишилися після сплати
податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками,
майно та інші активи Організації, що залишилося після сплати
передаються одній або кільком неприбутковим організаціям
податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками,
відповідного виду або зараховуються до доходу державного
передаються іншій неприбутковій організацій відповідного виду або Приведення у відповідність до
бюджету, якщо інше не передбачено законодавством України.
8.3.2. зараховуються до доходу державного бюджету.
чинного законодавства.

9.8.

Реорганізація, саморозпуск або примусовий розпуск за рішенням
суду вважається завершеним, а Організація — реорганізованою, або
ж відповідно такою, що припинила свою діяльність, з моменту
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
8.4.

9.6.

Організація вважається ліквідованою з моменту її виключення з
державного реєстру.

Зміни в законодавстві. Уточнення
формулювань.

