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1. Загальні положення. 

 1.1. Київська міська громадська організація «ТЕЛЕКОМ КЛУБ» (TELECOM CLUB), далі - "Клуб", 

являє собою місцеву громадську організацію, яка об'єднує на засадах добровільності громадян 

України, іноземних громадян та осіб без громадянства для реалізації основних завдань, передбачених 

цим Статутом. 

 1.2. Клуб керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про об’єднання 

громадян», чинним законодавством, а також цим Статутом. 

 1.3. Діяльність  Клубу поширюється на територію м. Києва. 

 1.4.Клуб створений та діє на засадах добровільності,  рівноправності її членів, самоврядування, 

законності та гласності. 

 1.5. З моменту державної реєстрації  Клуб набуває статус юридичної особи, має самостійний 

баланс, виступає учасником цивільно-правових відносин, користується правами і несе обов'язки, 

пов’язані з його діяльністю, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку, круглу 

печатку українською мовою, бланки та штампи з своїми реквізитами, свою символіку, зразки якої 

затверджуються Радою Клубу та реєструються у встановленому законом порядку. 

1.6. Київська міська громадська організація «ТЕЛЕКОМ КЛУБ» створюється як неприбуткова 

організація. 

1.7. Місцезнаходженням центральних статутних органів є: 

Україна, 252022, м. Київ, вул. Солом’янська, 3. 

 

2. Мета та завдання Клубу. 
 2.1. Основною метою Клубу є об'єднання зусиль членів Клубу для сприяння розвитку 

телекомунікаційних систем України. 

 2.2. Діяльність Клубу базується на правових засадах, які викладені в чинному законодавстві 

України.  

2.3. Клуб ставить перед собою такі завдання: 

 2.3.1. сприяння організації заходів, свят та участь у акціях та святах з метою залучення до 

діяльності Клубу осіб, які бажають приймати участь у реалізації завдань Клубу; 
2.3.2. розповсюдження серед населення ідей новітніх технологій в галузі телекомунікаційних 

систем; 

2.3.3. сприяння вирішенню проблем, пов’язаних зі створенням, становленням та розвитком 

телекомунікаційних систем в України; 

2.4. З метою виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, 

Клуб: 

2.4.1. подає пропозиції до державних органів влади з питань, що стосуються роботи Клубу; 
2.4.2. пропагує свої цілі та завдання; 

2.4.3. засновує засоби масової інформації; 

2.4.4. представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та 

громадських органах; 
2.4.5. акумулює кошти для сприяння в реалізації програм та проектів, які мають культурну, 

соціальну, творчу, освітню, екологічну, гуманітарну або іншу спрямованість; 
2.4.6. сприяє у проведенні науково-практичних семінарів, конференцій, симпозіумів тощо; 

2.4.7. здійснює іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. 

 

3. Членство в  Клубі. 

 3.1. Членами Клубу можуть бути індивідуальні і колективні члени. Індивідуальними членами 

можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, яки досягли 14-

річного віку, визнають Статут Клубу, приймають участь у реалізації завдань Клубу та сплачують 

членські внески. 

Колективними членами Клубу можуть бути підприємства, установи,  організації та їх трудові 

колективи, яки активно сприяють діяльності Клубу та сплачують членські внески. Колективними 

членами можуть бути також громадські організації. 

 Індивідуальні та колективні члени мають рівні права та обов'язки. 

 3.2. Для вступу до Клубу індивідуальні члени подають письмову заяву до Ради Клубу. Рада 

Клубу приймає рішення про вступ. 

 3.3. Колективні члени при вступі до Клубу повинні подати Раді Клубу рішення вищого керівного 

органу підприємств, установ, організацій. 

 3.4. Добровільний вихід з членів Клубу відбувається на підставі особистої письмової заяви 

індивідуального члена з наступним розглядом її Радою Клубу. 
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 Колективні члени виходять з Клубу на підставі рішення вищого керівного органу підприємств, 

установ, організацій з наступним розглядом рішень Радою Клубу. 

 3.5. Рада Клубу може виключити індивідуального чи колективного члена з Клубу у разі 

порушення ним цього Статуту. Питання про виключення розглядається в присутності індивідуального 

члена Клубу, а для колективного члена - в присутності уповноваженої ним особи. 

 3.6. Якщо виникли підстави вважати, що член Клубу (уповноважена особа колективного члена 

Клубу), щодо якого розглядається питання про виключення, навмисно уникає явки на засідання Ради 

Клубу, Рада Клубу має право розглянути питання про виключення за відсутності такого члена Клубу.  

 3.7. Розмір членських внесків, порядок і строки їх сплати визначає Рада Клубу. 

 3.8. Члени Клубу мають право: 

 3.8.1. обирати і бути обраними до керівних органів Клубу; 

 3.8.2. вільно  обговорювати  на зборах,  засіданнях питання діяльності Клубу і її керівних 

органів, вносити пропозиції по вдосконаленню роботи Клубу; 

 3.8.3. звертатися до керівних органів Клубу з приводу захисту  своїх інтересів. 

 3.9. Члени Клубу зобов’язані: 

 3.9.1. брати активну участь у роботі Клубу; 

 3.9.2. виконувати доручення керівних органів Клубу; 

3.9.3. виконувати статутні завдання Клубу;  

3.9.4. вчасно сплачувати членські внески. 

3.10. Після припинення членства у Клубі членські внески не повертаються. 

3.11. Рада Клубу може прийняти рішення про надання будь-якій особі за заслуги перед Клубом 

або перед Державою статусу почесного члену Клубу. 

3.12. Почесні члени Клубу: 

3.12.1. нагороджуються відзнакою Почесного члена Клубу; 

3.12.2. мають право брати участь в засіданнях Ради Клубу; 

3.12.3. мають право вільно обговорювати  на зборах, засіданнях питання діяльності Клубу і її 

керівних органів, вносити пропозиції по вдосконаленню роботи Клубу; 

3.12.4. обирають Почесного Президента Клуба; 

3.12.5. мають право звертатися до керівних органів Клубу з приводу захисту  своїх інтересів. 

3.13. Почесні члени Клубу зобов’язані: 

3.13.1. дотримуватися  Статуту Клубу; 

3.13.2. дотримуватися Кодексу Клубу. 

 

4. Організаційна побудова Клубу. 

4.1. Керівними органами Клубу є: 

4.1.1. Загальні збори членів Клубу; 

4.1.2. Рада Клубу; 

4.1.3. Президент Клубу; 

4.1.4. Виконавчий секретар. 

4.2. З метою вирішення спірних питань між членами Клубу або між членами Клубу та керівними 

органами Клубу скликається позачергове засідання Загальних зборів членів Клубу. 

4.3. Вищим керівним органом Клубу є Загальні збори членів Клубу;  
Загальні збори членів Клубу мають право скасувати чи змінити рішення будь-якого іншого 

органу (органів) управління Клубом з будь-якого питання. 

Загальні збори членів Клубу скликаються один раз на 5 (п’ять) років. Дату проведення і порядок 

денний Загальних зборів членів Клубу визначає Рада Клубу. 

 Позачергові Загальні збори членів Клубу скликаються за рішенням Ради Клубу, за 

пропозиціями не менш, ніж 2/3 (двох третин) членів Клубу у місячний термін з моменту надходження 

рішення або пропозицій. 

 4.4. Загальні Збори є дійсними у разі присутності не менш 2/3 (двох третин) членів Клубу. 

 4.5. До виключної компетенції Загальних зборів членів Клубу відноситься: 

 4.5.1. затвердження Статуту Клубу, внесення змін та доповнень до нього; 

 4.5.2. обрання посадових осіб Ради Клубу; 

4.5.3. ліквідація та реорганізація Клубу; 

 4.5.4. реалізація права власності на майно та кошти Клубу; 

4.5.5. затвердження символіки Клубу та Положення про символіку Клубу. 

 4.6. Кожний член Клубу, що приймає участь у Загальних Зборах, має один голос. 
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 4.7. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю голосів, окрім рішення про 

реорганізацію та ліквідацію Клубу, яке приймається 2/3 (двома третинами) голосів членів Клубу, 

присутніх на Загальних Зборах. 

 4.8. Президент Клубу, який обирається Радою Клубу строком на 5 (п’ять) років, здійснює 

загальне керівництво та забезпечує виконання статутних завдань Клубу, виконує всі необхідні для 

діяльності Клубу адміністративні та організаційні обов'язки, є розпорядником коштів Клубу на підставі 

рішень Ради Клубу, відкриває рахунки в установах банків, підписує фінансові документи. Президент 

Клубу має право одноособово без довіренності представляти Клуб у відносинах з державними 

органами, юридичними та фізичними особами та здійснювати дії від імені Клубу. Перший Президент  

Клубу обирається Установчими зборами. 

 У разі відсутності Президента Клубу, або за його письмовим дорученням, функції Президента 

Клубу покладаються на одного з членів Ради Клубу або на іншу належним чином уповноважену особу. 

 4.9. На період між Загальними зборами керівним органом Клубу є Рада Клубу. 

Рада Клубу обирається Загальними зборами членів Клубу строком на 5 (п’ять) років і 

складається з п’яти осіб.  Перший склад Ради Клубу обирається Установчими зборами.  

4.10. До компетенції Ради Клубу відноситься: 

4.10.1. прийняття рішення про скликання Загальних зборів членів Клубу та визначення порядку 

денного Загальних зборів  членів Клубу;  

4.10.2. затвердження бюджету Клубу; 

4.10.3. господарське розпорядження коштами і майном Клубу;  

4.10.4. прийняття рішень з питань діяльності Клубу по виконанню статутних завдань; 

4.10.5. прийом та виключення з Клубу індивідуальних, почесних та колективних членів; 

4.10.6. встановлення розміру, строків та порядку сплати членських внесків; 

4.10.7. затвердження планів та звітів керівних органів Клубу; 

 4.10.8. визначення основних напрямків діяльності Клубу; 

4.10.9. обрання Президента Клубу, Виконавчого секретаря Клубу,  інших посадових осіб. 

4.10.10. затвердження норм та правил внутрішнього розпорядку та організаційної структури 

Клубу. 

4.11. Засідання Ради Клубу проводиться кожного місяця. 

 4.12. Виконавчий секретар Клубу повідомляє членів Клубу про порядок денний та місце 

засідання. 

 4.13. Засідання Ради Клубу вважається дійсним, якщо на ньому присутні більше половини 

обраних членів. Рішення приймається, якщо його схвалили більше половини присутніх членів Ради 

Клубу. 

 4.14. Виконавчим органом Товариства є Виконавчий секретар.   

 Виконавчий секретар здійснює поточну організаційну діяльність, необхідну для виконання 

статутних завдань Клубу. Виконавчий секретар має право підпису банківських документів. 

 

5. Майно та кошти Клубу. 

5.1. Кошти Клубу складаються тільки з членських внесків. 

 5.2. Клуб може мати у власності будови і споруди, устаткування, інвентар, обладнання, 

транспортні засоби, та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності. 

 5.3. Майно та кошти, отримані Клубом, використовуються для виконання статутних завдань, на 

утримання штатного апарату та на організаційні заходи Клубу. 

 5.4. Клуб в порядку, встановленому чинним законодавством, набуває права власності на кошти 

та майно, передане йому засновниками, членами Клубу або державою, набуте від членських внесків, 

пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок 

власних коштів Клубу чи на інших підставах, не заборонених законодавством України. 

 

 6. Порядок та розміри членських внесків. 

 6.1. Розмір і порядок сплати членських внесків визначається Радою Клубу виходячи з річного 

бюджету Клуба. 

 6.2. За несплату членських внесків індивідуальним чи колективним членом більш ніж за __ 

місяці поспіль Рада Клубу, у відповідності до п.3.5. цього Статуту, може прийняти рішення про 

виключення з Клубу відповідного члена Клубу. 

 

7. Символіка Клубу. 

7.1. Клуб може мати власну символіку: прапори, емблеми тощо, які є його символами і 

відмітними знаками. 
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7.2. Символіка Клубу реєструється у встановленому законодавстом України порядку. 

7.2. Символіка Клубу регулюється Положенням про символіку, яке затверджується Радою 

Клубу. 

7.3. Положення Клубу про символіку Клубу визначає види символіки, порядок її 

виготовлення, зберігання і використання. 

 

8. Припинення діяльності Клубу. 

8.1. Припинення діяльності Клубу здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації. 

 Реорганізація Клубу може бути проведена на підставі рішення Загальних зборів членів Клубу, 

якщо за нього проголосувало не менше 2/3 (двох третин) присутніх членів Клубу. 

Клуб ліквідується за рішенням Загальних зборів членів Клубу, якщо за нього проголосувало не 

менше 2/3 (двох третин) присутніх членів Клубу. 

 Клуб також може бути ліквідовано на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

 8.2. Після затвердження рішення про ліквідацію Клубу орган, який прийняв рішення про 

ліквідацію Клубу, створює ліквідаційну комісію. 

 8.3. Кошти та інше майно, в тому числі і після ліквідації Клубу, не можуть розподілятися між 

його членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі. У випадках, 

передбачених законодавчими актами, за рішенням суду кошти та інше майно Клубу спрямовуються у 

дохід держави. 

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Клубу. 

9.1. Зміни та  доповнення до Статуту Клубу вносяться рішенням Загальних зборів членів 

Клубу, які є правомочними, відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Клубу.  

Про зміни, що сталися в статутних документах, Клуб повідомляє Управління юстиції України в м. Києві 

у 5-денний термін. 

 

 

 

10. Міжнародні зв’язки Клубу. 

10.1. Клуб відповідно для досягнення своїх цілей може вступати в міжнародні організації, 

підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у 

здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.  

 

11. Конфіденційна інформація. 

11.1. Члени Клубу протягом того часу , поки вони є Членами Клубу та протягом 5 

(п’ятирічного) періоду після того, як вони перестали бути такими Членами, повинні утримуватися від 

розголошення конфіденційної інформації про цей Клуб. Зобов’язання конфіденційності не 

поширюється на інформацію, яка  стала доступною громадськості або інформацію, розповсюдження 

якої вимагається законом. 

 

12. Недійсні положення. 

12.1. Якщо будь-яке положення цього Статуту є або стає недійсним повністю або частково з 

будь-якої причини (включаючи відсутність потрібної форми або змісту, передбачених чинним 

законодавством), то це не впливає на дійсність інших положень Статуту. 

 

13. Чинність статуту. 

13.1. Цей Статут набуває чинності з дати його реєстрації компетентним державним органом. 


