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Дніпропетровськ – 2013

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Відокремлений підрозділ Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи (далі – Відокремлений підрозділ) входить в структуру Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи, код ЄДРПОУ 23024517 (надалі – Товариство) та має на меті
сприяння розробці програм та проведення комплексу заходів по збереженню та відтворенню
сприятливого для життя оточуючого природного середовища, збереженню здоров’я жителів відповідного району міста Дніпропетровська, сприяння здійсненню просвітньої діяльності, захисту екологічних прав громадян, участь у заходах по охороні природи, раціональному використанню природних ресурсів, реалізації екологічної політики у місті Дніпропетровську та Україні,
сприяння розвитку творчої ініціативи і використання науково-технічного потенціалу суспільства для здійснення його екологічних пріоритетів, виховання дбайливого відношення громадян до
природи в сфері виробництва і побуту.
2. Відокремлений підрозділ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом
України «Про громадські об’єднання», Статутом Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи та цим Положенням.
3. Відокремлений підрозділ може взаємодіяти з державними, громадськими, іншими організаціями, рухами та окремими громадянами, – що мають на меті вирішення спільних завдань,
спільних з Товариством охорони природи.
На засадах співробітництва і обміну досвідом Відокремлений підрозділ може контактувати з
природоохоронними органами і організаціями інших країн, міжнародними природоохоронними
організаціями і об'єднаннями.
4. Відокремлений підрозділ не має статусу юридичної особи. Відомості про Відокремлений
підрозділ вносяться до відповідних реєстрів за поданням Дніпропетровської міської організації
Товариства охорони природи.
5. Відокремлений підрозділ здійснює свою діяльність в межах території відповідного району
міста Дніпропетровська.
6. Місцезнаходження керівного органу Відокремленого підрозділу – Україна, 49000, місто
Дніпропетровськ, _______________________________________.
7. Повна назва Відокремленого підрозділу:
українською мовою – Відокремлений підрозділ _____________ району Дніпропетровської
міської організації товариства охорони природи
російською мовою – Обособленное подразделение __________ района Днепропетровской
городской организация общества охраны природы
8. Скорочена назва Відокремленого підрозділу:
українською мовою – __ райорганизація ДМО УКРТОП
російською мовою – __ райорганизация ДМО УКРООП

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
9. Основними завданнями Відокремленого підрозділу є:
а) участь у здійсненні практичних природоохоронних заходів;
б) сприяння належному управлінню у галузі охорони довкілля у відповідному районі міста
Дніпропетровська;
в) сприяння здійсненню просвітньої діяльності серед населення з метою виховання громадської екологічної свідомості,
г) сприяння попередженню екологічних правопорушень, захисту екологічних прав громадян,
здійснення громадського незалежного контролю в галузі охорони навколишнього природного
середовища.

10. Для виконання завдань, передбачених цим Положенням, Відокремлений підрозділ у
встановленому чинним законодавством порядку:
а) пропагує і забезпечує виконання природоохоронної програми Товариства охорони природи, може приймати участь у розробці і виконанні місцевих екологічних програм,
б) організує практичні заходи, спрямовані на збереження і відтворення природних багатств,
охорону навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки,
в) бере участь в обговоренні важливих нормативних актів і управлінських рішень, висуває
клопотання про їх зміну, доповнення, відміну або припинення в разі невідповідності вимогам
природоохоронного законодавства України,
г) отримує у встановленому порядку інформацію про стан навколишнього середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної ситуації в місті Дніпропетровську, на окремих об'єктах, при необхідності організує проведення наукових досліджень,
д) може організовувати проведення громадської екологічної експертизи, залучати до її здійснення незалежних експертів, обнародує висновки експертизи та передає їх органам, уповноваженим приймати управлінські рішення,
е) здійснює незалежний громадський контроль за дотриманням природоохоронного законодавства громадськими інспекторами на підставі Положення про громадських інспекторів, в
межах повноважень, що надаються законодавством України в цій частині;
є) бере участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами перевірок виконання підприємствами, установами, організаціями природоохоронних планів і заходів,
ж) вносить до відповідних органів пропозиції про організацію (оголошення) територій та
об'єктів природно-заповідного фонду, забезпечення їх охорони, ефективного використання та
відтворення природних комплексів та об’єктів, сприяє державним органам в їх діяльності у цій
сфері, приймає участь у контролі за додержанням режиму таких територій та об’єктів,
з) з метою участі у здійсненні просвітньої діяльності, вихованні і освіті може створювати на
громадських засадах екологічні культурно-просвітні заклади, громадські університети, курси,
організує лекції, виставки, конкурси, благодійні акції та інші заходи, видавати плакати, листівки, наочні посібники, довідники, буклети, книги та іншу друковану продукцію природоохоронної тематики, використовує в своїй діяльності періодичну пресу, радіо, телебачення,
и) залучає до Дніпропетровського міського товариства охорони природи відданих інтересам
охорони природи громадян, а також підприємства, установи, організації всіх форм власності,
трудові і учнівські колективи.

ІІІ. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА
11. До складу Відокремленого підрозділу входять члени Товариства, які мешкають чи працюють у відповідному районі м. Дніпропетровська (індивідуальні члени) або розташовані або
здійснюються свою діяльність на території відповідного району міста Дніпропетровська (колективні члени).
До складу Відокремленого підрозділу входять члени Товариства, які були прийняті в Товариство як за рішенням Відокремленого підрозділу, так і за рішенням керівних органів Товариства (міська рада, її президія, конференція).
12. Відокремлений підрозділ має право здійснювати прийом громадян та трудових колективів підприємств, організацій, установ, об’єднань громадян у члени Товариства. Прийом проводиться за письмовою або усною заявою бажаючого вступити до Товариства – індивідуальні
члени, та за письмовою чи усною заявою та рішенням колективів, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян – колективні члени Товариства.
Прийом у члени Товариства проводиться районною радою Відокремленого підрозділу чи її
президією.
Відмова в прийнятті до членів Товариства може бути оскаржена до президії міської ради Товариства, міської ради Товариства або Конференції Товариства, рішення якої є остаточним.
Відомості про всіх членів Товариство обліковуються централізовано керівними органами

Товариства.
Документи, що підтверджують членство в Товаристві, видаються за підписом Голови Товариства чи його заступника та скріплюються печатко Товариства.
13. Індивідуальне членство в Товаристві припиняється:
а) за бажанням особи – з дня подання заяви до голови Відокремленого підрозділу, а якщо
особа займає виборну посаду в Відокремленого підрозділу – з дня прийняття рішення
компетентним органом про її звільнення;
б) у зв’язку зі смертю особи, визнання її померлою, встановлення факту смерті особи – з
дня смерті або дня, який вважається днем смерті відповідно до чинного законодавства;
в) в інших випадках згідно Статуту Товариства.
Припинення членства в Товаристві осіб, що займають виборні посади в Товаристві (міська
рада чи її президія, ревізійна комісія), здійснюється в порядку, визначеному Статутом Товариства.
14. Колективне членство в Товаристві припиняється:
а) за рішенням відповідного колективу – з дня подання заяви та протоколу зборів до голови
районного Відокремленого підрозділу;
б) у зв’язку з припиненням відповідної юридичної особи – з моменту, який вважається моментом припинення юридичної особи відповідно до чинного законодавства
в) в інших випадках згідно Статуту Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи.
Припинення колективного членства в Товаристві, якщо рішення про прийняття в колективні члени приймали керівні органи Товариства (міська рада, президія, конференція) здійснюється
керівними органами Товариства.
15. Права та обов’язки членів Товариства визначаються Статутом Товариства.

ІV. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
16. Відокремлений підрозділ створюється за рішенням відповідної установчої конференції
(загальних зборів), що затверджується Дніпропетровською міською радою Товариства охорони
природи чи її президією.
В установчій конференції (загальних зборах) беруть участь члени Товариства, які проживають або працюють у відповідному районі м. Дніпропетровська та представники колективних
членів, зареєстрованих у відповідному районі м. Дніпропетровська. Установча конференція
скликається, якщо у відповідному районі проживає понад сто індивідуальних членів Товариства, в інших випадках скликаються установчі загальні збори.
Рішення про скликання установчої конференції (установчих загальних зборів) приймає Дніпропетровська міська рада Товариства охорони природи чи її президія. У разі скликання установчої конференції міська рада чи президія затверджує положення про порядок виборів делегатів
установчої конференції.
Установча конференція визнається правомочною, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів.
Установчі загальні збори є повноважними, якщо них беруть участь не менше трьох членів
Товариства.
Установча конференція (установчі загальні збори) приймають рішення:
а) про створення Відокремленого підрозділу;
б) про прийняття Положення про Відокремлений підрозділ, що має відповідати Типовому
положенню про районний відокремлений підрозділ Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи, затвердженому міською радою Товариства;
в) про утворення керівних органів Відокремленого підрозділу.
Рішення установчої конференції (установчих загальних зборів) приймається не менш ніж 3/4
делегатів/учасників зборів, що зареєструвались для участі в конференції/зборах.
На підставі протоколу установчої конференції чи установчих загальних зборів Дніпропетровська міська рада товариства охорони природи чи її президія подає відповідні документи до

реєструючого органу для інформації про відокремлений підрозділ.
17. Для вирішення найважливіших питань діяльності Відокремленого підрозділу скликаються конференція або загальні збори. Звітно-виборчі конференції (загальні збори) скликаються
один раз на п'ять років. Конференції скликаються в Відокремленого підрозділу, якщо в ньому
обліковується понад сто індивідуальних членів. В інших випадках скликаються загальні збори.
Позачергові конференції (загальні збори) Відокремленого підрозділу скликаються з ініціативи Дніпропетровської міської ради Товариства охорони природи чи її президії, ради Відокремленого підрозділу, а також на вимогу не менше однієї третини Товариства, які обліковуються за
Осередком.
Порядок денний конференції (загальних зборів) оголошуються радою Відокремленого підрозділу чи міською радою Товариства не пізніше як за 10 днів до конференції (загальних зборів).
18. В конференції (загальних зборах) Відокремленого підрозділу беруть участь члени Товариства, які проживають у відповідному районі м. Дніпропетровська та представники колективних членів, зареєстрованих у відповідному районі м. Дніпропетровська.
Конференція визнається правомочною, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів.
Загальні збори є повноважними, якщо них беруть участь:
а) якщо за Осередком обліковується понад тридцять індивідуальних членів – не менше ¼
усіх осіб які мають право брати участь у зборах Відокремленого підрозділу;
б) в інших випадках – понад половина усіх осіб, які мають право брати участь у зборах Відокремленого підрозділу.
Порядок виборів делегатів конференції Організації та порядок визначення норм представництва визначається Дніпропетровською міською радою Товариства охорони природи.
19. Колективні члени беруть участь у загальних зборах (конференції) через своїх представників. Кількість представників колективних членів для участі у зборах визначається при їх прийнятті до складу Товариства, але не може бути більшою за 3 особи. Рішення про зміну кількості
представників колективних членів на загальних зборах приймається міською радою Товариства
за згодою відповідного колективного члена. Кількість представників колективних членів для
участі у конференції визначається відповідно до норм представництва, затверджених Дніпропетровською міською радою Товариства охорони природи.
Під час голосування на загальних зборах (конференції) кожен представник колективного
члена має один голос і є самостійним учасником зборів (конференції).
20. Конференція (загальні збори) Відокремленого підрозділу: обирає районну раду, розглядає
і затверджує звіти відповідної ради, обирає делегатів на Конференцію Дніпропетровської міської організації Товариства охорони природи, розглядає скарги на рішення районної ради, вирішує інші питання, що стосуються діяльності Відокремленого підрозділу.
Рішення приймаються більшістю голосів присутніх делегатів (учасників зборів).
21. У період між конференціями (загальними зборами) роботою Відокремленого підрозділу
керує районна рада, засідання якої скликається в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.
Рада організує і контролює виконання рішень конференцій (загальних зборів) та вимог Статуту Товариства та цього Положення, обирає зі свого складу президію районної ради, вирішує
інші питання, що вносяться президією на їх розгляд. Засідання районної ради є повноважним,
якщо в ньому бере участь більшість членів ради. Рішення на засіданнях районної ради приймаються більшістю голосів присутніх.
22. В період між конференціями (загальними зборами) районна рада може кооптувати до
свого складу членів Товариства або виводити зі свого складу осіб, які втратили зв’язок з Товариства або допустили грубе порушення Статуту Товариства або цього Положення.
23. Для ведення поточної роботи районна рада, що нараховує не менше 15 осіб, може обирати президію в складі голови, заступника (заступників) голови, секретаря і членів президії. Пре-

зидія районної ради забезпечує виконання рішень конференцій (загальних зборів) та ради, складає і затверджує плани роботи, звітує органам Товариства охорони природи вищого рівня про
діяльність Відокремленого підрозділу, вирішує інші питання своєї компетенції. Засідання президії проводиться не рідше одного разу в квартал.
Засідання президії є повноважним, якщо в ньому бере участь більшість її членів.
Рішення на засіданнях президії приймається більшістю голосів присутніх.
24. Якщо в Відокремленому підрозділі не створюється президія районної ради, рада виконує
повноваження, віднесені згідно цього Положення до компетенції президії. В цьому разі засідання районної ради проводяться не рідше одного разу в квартал.
25. Голова (президії) районної ради (голова Відокремленого підрозділу) є керівником Відокремленого підрозділу.
Голова (президії) районної ради без доручення представляє Відокремлений підрозділ у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами всіх форм власності, їх посадовими і службовими особами,
окремими громадянами.
26. При Відокремленому підрозділі можуть створюватись природоохоронні секції, любительські клуби та об'єднання любителів природи, положення про які затверджуються президією
ради Відокремленого підрозділу.

V. КОНТРОЛЬ ТА ЗВІТНІСТЬ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
27. Районна рада готує щорічні звіти, які затверджуються на їх засіданнях та направляються
до міської ради Товариства.
Звіти Відокремленого підрозділу є доступними для будь-якого члена Товариства.
Контрольним органом Відокремленого підрозділу є ревізійна комісія Дніпропетровської міської організації Товариства охорони природи.

VІ. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
28. Матеріальне та майнове забезпечення діяльності Відокремленого підрозділу здійснюється Товариством в межах наявних у нього ресурсів.
Штатні посади в Відокремленого підрозділу утворюються за рішенням керівництва Товариства та обліковуються в штаті Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи.

VIІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
29. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться конференцією (загальними зборами)
Відокремленого підрозділу і затверджуються міською радою Товариства чи її президією.
Рішення про внесення змін і доповнень до Положення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менше ¾ делегатів конференції (учасників зборів), які зареєструвались для
участі в Конференції (загальних зборах) Відокремленого підрозділу.
Зміни і доповнення до цього Положення повинні узгоджуватись з Типовим положенням про
районний Відокремлений підрозділ Дніпропетровської міської організації товариства охорони
природи.

VIIІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
30. Діяльність Відокремленого підрозділу припиняється за рішенням Дніпропетровської міської ради Товариства охорони природи за поданням Конференції (загальних зборів) Відокремленого підрозділу.

Конференція (загальні збори) Відокремленого підрозділу затверджують подання про ліквідацію Відокремленого підрозділу не менш як ¾ голосів делегатів конференції (учасників зборів),
які зареєструвались для участі в конференції (зборах).
У випадку грубого порушення Осередком Статуту Дніпропетровської міської організації Товариства охорони природи і відмови привести свої дії у відповідність зі Статутом, рішення про
припинення Відокремленого підрозділу може бути прийняте Конференцією Дніпропетровської
міської організації Товариства охорони природи без подання від Конференції (загальних зборів)
Відокремленого підрозділу.

