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ВСТУП 

Асоціація є видом господарського об’єднання, тобто об'єднанням підприємств, утвореним за 
ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою 
господарську діяльність. (ч.1 ст. 119 та ч.1 ст. 120 ГК України). 

Це договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності 
підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та 
управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних 
виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для 
задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації  (ч.2 ст. 120 ГК України). 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ АСОЦІАЦІЇ 

Асоціація є окремою юридичною особою, а тому її створення підлягає державній реєстрації в 
порядку, визначену Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань». 

Основні документи, необхідні для здійснення державної реєстрації асоціації: 

• заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (встановленої форми); 
• примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про 
створення юридичної особи; 

• установчий документ юридичної особи (статут). 

УВАГА!!! Створення асоціації, з точки зору  антимонопольного законодавства, підпадає під 
поняття «узгоджені дії». Відповідно до положень ч.2 ст. 5 ЗУ «Про захист економічної 
конкуренції» узгодженими діями є: 

• створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслідком створення 
якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що 
створили зазначений суб'єкт господарювання, об'єднання, або між ними та 
новоствореним суб'єктом господарювання,  

• вступ до такого об'єднання. 

А тому, створення господарської асоціації потребує одержання попереднього дозволу 
Антимонопольного комітету України. 

Існує виняток, коли створення Асоціації не потребує такого дозволу - це Розпорядження 
АМК України від 30.11.2006р. № 511р., яким затверджено Типові вимоги до створення 
господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу 
органів АМК України на її створення. 

Якщо Асоціація буде створена у відповідності до даних Типових вимог, дозвіл АМКУ не 
потрібен, однак така асоціація, не будучи господарським товариством чи підприємством, не 
матиме можливості здійснювати спільні закупівлі в інтересах своїх учасників. Сфера 
діяльності такої Асоціації суворо регламентована, а її можливості обмежені. 
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ПРИМІРНИЙ СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ 

У статуті Асоціації відповідно до вимог ч.2 ст. 120 Господарського кодексу України 
обов’язково повинно бути зазначено: 

• що асоціація є господарською асоціацією;  
• що асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - 
учасників асоціації.  

Решта положень Статуту можуть прописуватись за взаємною згодою Учасників Асоціації з 
дотриманням загальних вимог чинного законодавства. 

Окрім того, підготовці проекту Статуту може передувати підписання учасниками 
Установчого договору, в якому будуть закріплені базові принципи діяльності Асоціації. 

Нижче наведено лише примірний варіант Статуту господарської Асоціації. 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Даний розділ є фактично візитною карткою Асоціації і повинен містити найбільш загальну 
інформацію щодо організаційно-правової форми та статусу Асоціації, інформацію щодо її 
найменування та місцезнаходження. Може також містити додаткову інформацію, наприклад 
щодо принципів діяльності. 

1. Загальні положення 
 

1.1. Асоціація «_________», далі іменована – Асоціація, є господарським об’єднанням 
(господарською асоціацією), що здійснює свою діяльність на підставі цього 
Статуту, Установчого договору, Цивільного кодексу України, Господарського 
кодексу України та інших законодавчих та нормативних актів. 

1.2. Найменування Асоціації: 
• українською мовою – _______________; 
• російською мовою – ___________________; 
• англійською мовою – ___________________; 
• скорочена назва Асоціації англійською мовою – ________________: 

1.3. Місцезнаходження Асоціації: _________, місто ______, вулиця ______________. 
1.4. Асоціація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності своїх 

Учасників, самоврядування, законності та гласності. Діяльність Асоціації 
поширюється на територію всієї України та за її межами. 

1.5. Засновниками Асоціації є: 
§ ___________________; 
• ___________________; 
§ ___________________. 
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РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ 
 

У вказаному розділі міститься інформація стосовно правового статусу створення та 
діяльності Асоціації, її прав та обов’язків. Положення даного розділу стосуються 
првомірності вчинення Асоціацією бажаної діяльності. 
 

2. Юридичний статус Асоціації 
2.1. Асоціація утворюється як договірне об’єднання та не має права втручатися в 

господарську діяльність своїх Учасників. Учасники зберігають господарську 
самостійність і права юридичної особи у відповідності зі своїми Статутами та 
чинним законодавством України. 

2.2. Асоціація є юридичною особою у відповідності до норм чинного законодавства. З 
моменту державної реєстрації Асоціація набуває прав юридичної особи, має 
самостійний баланс, круглу печатку, штампи із своїм найменуванням, бланки, свою 
символіку, зразки яких затверджуються відповідно до Статуту та реєструються у 
встановленому порядку.  

2.3. Асоціація має всі права та несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно 
чинного законодавства України. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями держави, а 
держава не відповідає за зобов'язаннями Асоціації. Асоціація не відповідає за 
зобов'язаннями своїх Учасників, а Учасники не відповідають за  зобов'язаннями 
Асоціації. За своїми зобов’язаннями Асоціація відповідає майном, що їй належить, на 
яке, згідно з законодавством України, може бути звернено стягнення. 

2.4. Асоціація може відкривати в банківських установах рахунки, в тому числі валютні, 
має право виступати учасником цивільно-правових відносин, володіти, 
користуватися і розпоряджатися своїм майном у відповідності із метою своєї 
діяльності і для вирішення своїх завдань; має право від свого імені набувати майнових 
та пов’язаних з ними немайнових прав, брати на себе зобов’язання, укладати угоди 
(договори, контракти), представляти і захищати свої законні інтереси та законні 
інтереси своїх Учасників у державних та громадських органах, органах місцевого 
самоврядування та у відносинах іншими господарюючими суб’єктами, бути 
позивачем та відповідачем у суді, господарському чи третейському суді.  

2.5. Основною метою діяльності Асоціації не є одержання прибутку, однак Асоціація має 
право здійснювати господарську діяльність, в тому числі таку, що приносить 
прибуток, яка відповідає меті та напрямкам діяльності та сприяє їх досягненню. 
При цьому Засновники і Учасники Асоціації можуть отримувати прибутки 
(дивіденди) від задекларованої діяльності Асоціації в разі наявності такого прибутку 
від діяльності Асоціації.  

2.6. Асоціація за рішенням вищого органу управління має право створювати філії, 
представництва чи інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її 
межами, діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації, в порядку, 
встановленому чинним законодавством України, законодавством відповідних держав та 
нормами міжнародних договорів.  Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи 
Асоціації відкриваються без створення юридичної особи. 
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РОЗДІЛ 3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ 
 

Відповідно до вимог Господарського кодексу України: метою діяльності Асоціації є постійна 
координація господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації 
однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації 
виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових 
та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників 
асоціації.   

3. Мета та завдання Асоціації 
 

3.1. Метою діяльності Асоціації є ___________ (координація господарської діяльності 
Учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття 
управлінських рішень). 

3.2. Предметом діяльності (завданнями) Асоціації є: 
• _ 
• _ 
• _ 
• _ 
• _ 

3.3. З метою виконання покладених на неї завдань, асоціація має право: 
• координувати діяльність Учасників в межах встановлених цим Статутом та 
рішеннями Учасників; 

• здійснювати господарську в тому числі підприємницьку діяльність, що 
відповідає меті та напрямкам діяльності та сприяє їх досягненню; 

• представляти інтереси Учасників за їх рішенням у відносинах з органами 
влади, місцевого самоврядування, іншими підприємствами та організаціями; 

• створювати філії, представництва чи інші відокремлені підрозділи як на 
території України, так і за її межами; 

• відкривати в банківських установах рахунки, в тому числі валютні; 
•  виступати учасником цивільно-правових відносин від свого імені або за 
рішенням Учасників від імені Учасників; 

• володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном; має право;  
• від свого імені або за рішенням Учасників від імені Учасників набувати 
майнових та пов’язаних з ними немайнових прав, брати на себе зобов’язання, 
укладати угоди (договори, контракти);  

• бути позивачем та відповідачем у суді, господарському чи третейському суді; 
• _____________; 
• _____________; 
• _____________. 
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РОЗДІЛ 4. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ 
 

До розробки даного розділу також слід підійти відповідально, оскільки від його положень 
залежатиме статус Учасників Асоціації. Розділ буде містити вимоги, яким повинні 
відповідати потенційні учасниками, порядок їх вступу в Асоціацію, права та обов’язки, 
порядок виходу та виключення зі складу Учасників 
 

4. Засновники та Учасники Асоціації 
4.1. Засновниками Асоціації є: 

-  
-  

4.2. Засновники Асоціації, що прийняли рішення про створення Асоціації, після державної 
реєстрації Асоціації, набувають статусу Учасника Асоціації. 

4.3. Учасником Асоціації може бути суб'єкт господарювання, юридична особа, яка 
створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, має 
відповідні ліцензії та згодна виконувати обов'язки, що на неї покладають установчі 
документи Асоціації.  

4.4. Всі Учасники Асоціації користуються рівними правами Учасників Асоціації та 
зобов'язані виконувати обов’язки Учасників Асоціації. 

4.5. Рішення про участь нового Учасника Асоціації приймається Загальними зборами 
Учасників Асоціації на основі пропозиції виконавчого директора Асоціації та письмової 
заяви юридичної особи про прийом до складу Учасників Асоціації.  

4.6. Учасники Асоціації в особі своїх повноважних представників мають права: 
4.6.1. обирати та бути обраними в керівні та контрольні органи Асоціації; 
4.6.2. вносити на розгляд органів управління Асоціації пропозиції з питань діяльності 

Асоціації, приймати участь в обговоренні цих питань на Загальних зборах та 
приймати участь в голосуванні на Загальних зборах з питань, винесених на 
розгляд Зборів; 

4.6.3. користуватися в першочерговому порядку послугами та, у встановленому 
порядку, майном Асоціації а також користуватися всіма науково-технічними 
розробками, власником яких є Асоціація. 

4.6.4. одержувати методичну допомогу для реалізації проектів, схвалених керівними 
органами Асоціації. 

4.6.5. отримувати повну інформацію про діяльність Асоціації, в тому числі 
знайомитись з річними балансами, звітами Асоціації про її діяльність; 

4.6.6. вийти зі складу Учасників Асоціації на умовах і в порядку, передбаченому 
Статутом Асоціації; 

4.6.7. використовувати в своїй господарській діяльності належність до членства в 
Асоціації відповідно з правилами етичної і професійної поведінки; 

4.7. Учасники Асоціації зобов'язані: 
4.7.1. дотримуватись положень установчих документів Асоціації і виконувати 

рішення Загальних зборів Учасників та Ради Асоціації; 
4.7.2. активно сприяти вирішенню завдань, які випливають з установчих документів 
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Асоціації, постійно підтримувати зв'язки з Асоціацією; 
4.7.3. виконувати свої зобов'язання перед Асоціацією, в тому числі пов'язані з 

майновою участю, а також вчасно проводити оплату членських і цільових 
внесків, в терміни і в розмірах, затверджених рішенням Загальних зборів 
Учасників Асоціації; 

4.7.4. не розголошувати комерційну і конфіденційну інформацію про діяльність 
Асоціації, яка встановлена Радою або виконавчим директором Асоціації; 

4.7.5. своєчасно і оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять 
комерційної таємниці та необхідні для здійснення Асоціацією її статутної 
діяльності, а також самостійно повідомляти про реорганізацію Учасника 
Асоціації, зміну його назви, адреси чи керівників, службових телефонів 
керівників та інше. 

4.8. Членство в Асоціації припиняється у зв’язку з виключенням Учасника Асоціації або 
при виході Учасника з Асоціації а також при припиненні юридичної особи Учасника 
Асоціації. Питання вступу в Асоціацію юридичної особи, яка є правонаступником 
Учасника Асоціації, який припинився вирішується _____________. 

4.9. Учасник Асоціації, що бажає добровільно вийти з складу Учасників Асоціації повинен 
подати заяву на ім'я Голови Ради Асоціації. Подана заява розглядається Загальними 
зборами Учасників Асоціації, які приймають відповідне рішення в порядку, 
визначеному цим Статутом. 

4.10. Виключення Учасника з Асоціації відбувається в тому ж порядку, як і за заявою 
Учасника про вихід з Асоціації за власним бажанням за умови, якщо: 
4.10.1. учасник Асоціації припиняє діяльність; 
4.10.2. компетентний орган відзиває (анулює) видану Учаснику відповідну ліцензію; 
4.10.3. учасник не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими 

документами Асоціації 
4.10.4. ______________. 

4.11. Рада Асоціації своїм рішенням може накласти на Учасника дисциплінарне стягнення 
у вигляді призупинення членства при наявності наступних підстав: 
4.11.1. несплати членських внесків чи інших внесків та зборів протягом трьох місяців 

від встановленого терміну сплати; 
4.11.2. невиконання Учасником Асоціації своїх обов'язків, визначених цим Статутом та/або 

рішень Загальних зборів і Ради Асоціації; 
4.11.3. дії чи бездіяльності Учасника Асоціації, наслідком яких стало заподіяння шкоди 

діловій репутації та/або матеріальної шкоди Асоціації, що підтверджено 
Радою Асоціації; 

4.12. Інформація про накладення дисциплінарних стягнень підлягає обов'язковому 
оприлюдненню, відповідно до правил, положень та стандартів Асоціації.  

4.13. У разі припинення членства юридичної особи в Асоціації, припиняється участь 
представників цих юридичних осіб в усіх органах Асоціації. 

4.14. Спори між Учасниками Асоціації вирішуються у порядку, встановленому чинним 
законодавством України, цим Статутом, можуть розглядатись на засіданнях 
Загальних зборів і Ради Асоціації. 
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РОЗДІЛ 5. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ 
 
Положеннями даного розділу слід чітко врегулювати джерела та порядок набуття Асоціацією 
майна, порядок управління таким майном, інформація стосовно порядку розподілу доходів та 
витрат, тощо. 
 

5. Майно та кошти асоціації 
 

5.1. Асоціація в порядку, визначеному чинним законодавством України, може мати у своїй 
власності приміщення, споруди, транспорті засоби, обладнання, інвентар та інше 
майно, необхідне дія забезпечення діяльності, передбаченої своїм Статутом. 

5.2. Діяльність Асоціації фінансується за рахунок: 
5.2.1. разових (вступних) і періодичних (членських) внесків учасників Асоціації; 
5.2.2. пасивних доходів відповідно до податкового законодавства; 
5.2.3. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, 

державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи 
технічної, допомоги, що надається Асоціації відповідно до умов міжнародних 
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; 

5.2.4. надходжень, які отримує Асоціація від здійснення нею господарської діяльності, 
заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів 
тощо; 

5.2.5. інших джерел, що не заборонені законодавством. 
5.3. Кошти Асоціації витрачаються в основному на реалізацію її статутних зобов'язань та 

на утримання штатного апарату в установленому законодавством порядку згідно 
бюджету (кошторису), внесених змін до нього, що приймається перед початком 
фінансового року (зміни - протягом фінансового року) Радою Асоціації..  

5.4. Асоціація може створювати цільові фонди у встановленому чинним законодавством 
порядку для реалізації своїх інноваційних і наукових програм. Кошти цільових фондів 
створюються за рахунок цільових внесків Учасників Асоціації. Кошти і майно, передані 
Асоціації для цільового використання, витрачаються тільки за цільовим 
призначенням. 

5.5. Засновники Асоціації, перераховані в розділі 4 цього Статуту а також кожен новий Член 
Асоціації, вносять вступні (установчі/вступні) внески в розмірах, встановлених 
рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації. 

5.6. Розмір вступних внесків визначається в валюті України у відповідності з вимогами 
законодавства України. Вартість майна, що вноситься, оцінюється за згодою між 
засновниками.  

5.7. Членські (щорічні) внески Учасників Асоціації, їх розмір та термін сплати визначаються 
Загальними зборами Учасників Асоціації. 

5.8. Розмір та термін сплати Учасниками Асоціації цільових внесків визначається 
рішенням Ради Асоціації.  
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РОЗДІЛ 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ 
 
Повноваження органів управління можна вибудувати будь-яким чином за бажанням Учасників. 
Визначальною умовою є лише те, що вищим органом управління є Загальні Збори, до 
компетенції яких відноситься вирішення усіх питань діяльності Асоціації з можливістю, однак, 
за бажанням, делегувати такі повноваження іншим органам управління Асоціацією. Виконавчий 
органом може бути як одноособовим так і колегіальним, коло повноважень як широким так і 
вузьким  в залежності від побажань. 
 

6. Органи управління асоціацією 
 

6.1. Управління Асоціацією будується на принципах рівноправності Учасників Асоціації та їх 
зацікавленості у досягненні високого кінцевого результату її діяльності, самоуправління 
справами Асоціації, а також на принципах добровільності, демократизму у прийнятті 
управлінських рішень. 

6.2. Органами управління Асоціації є: 
6.2.1. Загальні збори Учасників Асоціації; 
6.2.2. Рада Асоціації; 
6.2.3. Виконавчий директор Асоціації; 

6.3. Вищим органом управління Асоціацією є Загальні збори Учасників Асоціації (далі по 
тексту - Збори).  
6.3.1. Збори мають право вирішувати всі питання, що стосуються діяльності 

Асоціації. 
6.3.2. До виключної компетенції зборів відносяться такі питання: 

- внесення змін і доповнень до цього Статуту; 
- визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження його планів 
та звітів про їх виконання; 

- вирішення питань про прийняття в Асоціацію нових Учасників та виключення 
Учасників зі складу Асоціації; 

- обрання та відкликання членів Ради Асоціації, Голови Ради Асоціації, виконавчого 
директора Асоціації та членів Ревізійної комісії Асоціації; 

- затвердження річних результатів діяльності Асоціації, звітів та висновків 
Ревізійної комісії; 

- встановлення розміру вступних та членських внесків, порядок їх сплати; 
- прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної 
комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 

6.3.3. Збори можуть передавати окремі питання, що віднесені Статутом до їх 
компетенції, для вирішення Раді Асоціації. 

6.3.4. Чергові Збори Асоціації збираються Радою Асоціації не рідше одного разу на рік. 
Позачергові Збори скликаються Радою Асоціації, зокрема на вимогу виконавчого 
органу, Ревізійної комісії або Учасників Асоціації, яким належить не менше 60 
відсотків голосів Загальних зборів Учасників Асоціації для вирішення спільних 
питань, що виникають в процесі діяльності Асоціації. 
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6.3.5. На виконання рішення Ради Асоціації про скликання Зборів, виконавчий орган 
Асоціації повідомляє Учасників Асоціації, не пізніше як за 45 діб до їх проведення, 
рекомендованим листом про дату, час і місце проведення та питання, які 
мають бути розглянуті на зборах. 

6.3.6. Учасник Асоціації може бути представлений на Зборах його керівником або 
представником, якому довірено приймати участь і голосувати на зборах від імені 
Учасника, за умови представлення документа, що підтверджує повноваження. 

6.3.7. Кожен Учасник Асоціації має на Зборах 1 (один) голос. 
6.3.8. Веде Збори - Голова Зборів, який обирається Зборами. Зборами також 

обираються секретар Зборів, який забезпечує ведення протоколу Зборів. 
Протокол Зборів підписують Голова та секретар Зборів. 

6.3.9. Збори вправі вирішувати внесені на їх розгляд питання, якщо в них беруть участь 
більше як 60 відсотків чисельності Учасників Асоціації.  

6.3.10. Рішення Зборів ухвалюються звичайною більшістю голосів, яка визначається 
виходячи з кількості голосів, що належать Учасникам, що беруть участь в Зборах. 
Якщо кворум Зборів відсутній, більшість фізично присутніх Учасників Асоціації 
може приймати рішення про перенесення Зборів. 

6.3.11. Рішення Зборів про зміну і доповнення Статуту, про реорганізацію або 
припинення діяльності Асоціації і про створення або припинення діяльності 
філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Асоціації без створення 
юридичної особи ухвалюються, якщо за них проголосувало більше 50 відсотків від 
загальної кількості Учасників Асоціації. 

6.4. В період між Зборами вищим органом Асоціації є Рада Асоціації.  
6.4.1. Рада Асоціації: 

- організовує розробку основних напрямків діяльності Асоціації, перспективних 
планів; організовує підготовку звітів та проектів програм Асоціації; 

- здійснює підготовку та організацію проведення Зборів Асоціації, в 
попередньому порядку розглядає всі питання, які підлягають вирішенню 
Зборами; 

- в разі необхідності, створює і організовує роботу тимчасових комісій та 
робочих груп Асоціації по напрямках діяльності Асоціації; 

- здійснює оперативний контроль за поточною діяльністю Асоціації; 
- визначає розміри, терміни сплати та призначення цільових внесків Учасників 
Асоціації, контролює їх сплату; 

- затверджує всі правила, положення та стандарти Асоціації; 
- виступає в разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та 
аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Асоціації; 

- заслуховує звіти виконавчого директора про діяльність Асоціації; 
- наділяє повноваженнями виконавчого директора асоціації на підписання угод, 
якщо кошти угоди перевищують ___________ гривень; 

- затверджує перелік інноваційних і наукових програм Асоціації та обсяги їх 
фінансування; 

- вирішує будь-які інші питання діяльності Асоціації у відповідності з рішенням 
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Загальних зборів Учасників Асоціації. 
6.4.2. Рада Асоціації обирається Загальними зборами Учасників Асоціації терміном на 

___ роки у складі _____ осіб. Загальні збори також обирають Голову Ради 
Асоціації та трьох його заступників. 

6.4.3. Рада Асоціації вирішує свої питання на засіданнях, які скликаються не рідше 
одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них приймає участь більшість 
членів Ради. 

6.4.4. Позачергові засідання Ради скликаються на вимогу Голови Ради, будь-кого із її 
членів, Ревізійної комісії або виконавчого директора Асоціації. 

6.4.5. Засідання Ради проводяться за місцезнаходженням Асоціації або в будь-якому 
іншому місці за вибором Ради. 

6.4.6. Всі рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, 
присутніх на засіданні, і оформляються протоколом. У разі розподілу голосів 
порівну голос Голови Ради є вирішальним. 

6.4.7. Рішення Ради Асоціації можуть прийматись методом опитування в 
письмовій формі з використання засобів зв'язку. 

6.4.8. Голова Ради Асоціації: 
- організовує роботу Асоціації; 
- скликає засідання Ради Асоціації та головує на них; 
- наділяє повноваженнями своїх заступників; 
- звітує перед Зборами про результати діяльності Асоціації за період між 
зборами; 

- забезпечує зв'язки між філіями, представництвами, іншими відокремленими 
підрозділами Асоціації, організовує роботу Асоціації з ними; 

- забезпечує розробку проектів рішень керівних органів Асоціації та їх 
виконання. 
6.4.8.1. На час відсутності Голови Ради Асоціації його обов'язки виконує 

один із заступників Голови Ради Асоціації. 
6.5. Участь у розробці проектів всіх рішень та виконання всіх рішень Зборів та Ради 

Асоціації здійснюється виконавчим органом – Виконавчим  директором Асоціації. 
6.5.1. Виконавчий директор є виконавчим і розпорядчим органом Асоціації, який здійснює 

загальне керівництво і координацію всіх виробничих, господарських, 
управлінських та інших функцій і видів діяльності Асоціації. 

6.5.2. До компетенції виконавчого директора належать всі питання діяльності 
Асоціації, крім тих, що згідно з цим Статутом віднесено виключно до компетенції 
Зборів та Ради Асоціації. Виконавчий директор Асоціації має право самостійно 
вирішувати питання, що відносяться до його компетенції, без довіреності 
представляти інтереси Асоціації в органах законодавчої, державної виконавчої 
влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з вітчизняними та 
зарубіжними суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами. 

6.5.3. Виконавчий директор Асоціації обирається на свою посаду Зборами терміном на 
____ років. Виконавчий директор призначає своїх заступників, начальників 
відділів, спеціалістів та визначає коло їх обов'язків. 
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6.5.4. Виконавчий директор Асоціації: 
- вносить пропозиції Раді Асоціації про вступ та виключення Учасників зі складу 
Асоціації; 

- організовує і забезпечує взаємовідносини Асоціації з її Учасниками; 
- вирішує питання діяльності Асоціації в межах та порядку, що визначені 
Статутом Асоціації; 

- розпоряджається майном Асоціації, включаючи її грошові кошти в межах суми 
річного бюджету; 

- організовує розробку річних планів, звітів та інших документів, надання їх на 
затвердження Ради Асоціації; 

- видає накази, розпорядження і інші акти та розпорядчі і нормативні 
документи; 

- визначає порядок підпису документів, які виходять з Асоціації, та видає 
доручення; 

- відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки, здійснює всі види 
розрахунків, кредитних і касових операцій; 

- затверджує штатні розписи працівників Асоціації, в тому числі штатні розписи 
її філій, представництв, інших відокремлених підрозділів; 

- приймає на роботу і звільняє працівників Асоціації та керівників філій, 
представництв, інших відокремлених підрозділів Асоціації, заохочує працівників 
та накладає дисциплінарні стягнення; 

- втілює в життя рішення Зборів та Ради Асоціації і звітує перед Радою 
Асоціації про щорічну діяльність. 

6.6. Ревізійна комісія. 
6.6.1. Члени Ревізійної комісії Асоціації обираються Зборами Асоціації терміном на ___ 

років у складі ____ членів. Члени ревізійної комісії на першому своєму засіданні 
обирають Голову Ревізійної комісії. 

6.6.2.  Ревізійна комісія: 
- проводить ревізію діяльності Асоціації і звітує про її результати Загальним 
зборам Асоціації; 

- проводить перевірку річного балансу і щорічного звіту про фінансово-господарську 
діяльність Асоціації, про які щорічно звітує Раді Асоціації; 

- члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Ради Асоціації і особами, які 
працюють у виконавчому органі Асоціації; 

- працівники Асоціації зобов'язані надавати членам Ревізійної комісії необхідні для 
їхньої роботи документи та пояснення. 
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РОЗДІЛ 7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 
7. Облік і звітність 

7.1. Асоціація здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а 
також веде статистичну та податкову звітність і представляє її в установленому 
порядку державним органам. 
 

РОЗДІЛ 8. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ 
Порядок прийняття рішення про внесення змін до Статуту можна регулювати, однак 

остаточне затвердження таких змін лежить в рамках компетенції Загальних Зборів. Зміни 
підлягають обов’язковій реєстрації. Для зручності зміни краще оформляти у вигляді 
викладення Статуту в новій редакції а не окремими документами.  

 
8. Зміни до статуту 

8.1. Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним, то це не торкається решти 
положень. Недійсне положення замінюється іншим, допустимим в правовому 
відношенні та близьким за змістом до того, що змінюється. 

8.2. Зміни до Статуту затверджуються на Загальних зборах Учасників Асоціації, 
підписуються Головою Зборів і вчиняються шляхом  викладення Статуту в новій 
редакції. Зміни (Нова редакція Статуту) підлягають обов'язковій реєстрації в 
порядку, визначеному чинним законодавством України. 
 

РОЗДІЛ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ 
В даному розділі особливу увагу слід звернути на порядок прийняття рішенням про 
реорганізацію чи ліквідацію а також на порядок розпорядження майном Асоціації після 
припинення її діяльності. 

 
9. Припинення діяльності асоціації 

9.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації. 
9.2. Реорганізація Асоціації відбувається на підставі рішення Загальних зборів Учасників 

Асоціації, за яке проголосувало більше 50 відсотків від загальної кількості Учасників 
Асоціації. При реорганізації Асоціації вся сукупність прав та обов'язків переходить до 
її правонаступників, 

9.3. Асоціація може бути ліквідована: 
- за рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації, яке прийнято більшістю у 
три четверті голосів Учасників, що присутні на Зборах; 

- за рішенням суду. 
9.4. Ліквідація Асоціації здійснюється в порядку, визначеному законом.  
9.5. Майно та інші активи Асоціації, що залишилося після сплати податків у бюджет, 

розрахунків з кредиторами і працівниками __________. 
9.6. Асоціація припиняє свою діяльність із дня внесення відповідних відомостей до 

державного реєстру. 
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ВИСНОВКИ 

 
Вище наведено лише примірний варіант Статуту Асоціації, який може бути змінено чи  
доповнено. До прикладу іншими розділами: «Розподіл прибутку та збитків», «Відокремлені 
підрозділи», «Міжнародна співпраця», «Конфлікт інтересів» тощо. 
 
При підготовці проекту статутного документу слід виходити перш за все з мети, яку ставить 
перед собою Асоціація та з інтересів її Засновників (Учасників). 
 
Також слід пам’ятати, що Статут носить не просто декларативний характер – це базовий 
документ, в рамках якого діє Асоціація, особливо враховуючи той факт, що на сьогодні 
відсутній спеціальний законодавчий акт, який би чітко врегульовував діяльність 
господарських Асоціацій.  
 
А тому, важливим є максимально детально прописати в положеннях Статуту найважливіші 
аспекти діяльності новоствореної Асоціації. 
 
На Статут буде здійснюватись посилання у разі будь-яких непорозумінь чи конфліктів, які 
випливають чи пов’язані з діяльністю Асоціації, а також при взаємовідносинах з 
контролюючими органами чи в разі можливих судових процесів.  
 
Таким чином, слід особливо уважно та відповідально поставитись до процесу розробки 
Статуту господарської Асоціації.  
 
 
 
 
 

Дякую за увагу. 


