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Цей Статут є новою редакцією Статуту Дніпропетровської міської організації товариства
охорони природи (ідентифікаційний код 23024517), зареєстрованого рішенням президії
Дніпропетровської міської ради народних депутатів від 13.12.1990 р. № 414.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Дніпропетровська міська організація товариства охорони природи (далі – Товариство) є
місцевим добровільним неприбутковим, громадським об’єднанням, що має на меті сприяння
розробці програм та проведення комплексу заходів по збереженню та відтворенню
сприятливого для життя оточуючого природного середовища, збереженню здоров’я жителів
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. Товариство функціонує на засадах добровільності, рівності прав його членів, самоуправління, гласності, законності і є незалежним громадським об’єднанням.
3. Товариство може взаємодіяти з державними, громадськими, іншими організаціями, рухами
та окремими громадянами, – що мають на меті вирішення спільних з Товариством завдань.
На засадах співробітництва і обміну досвідом Товариства може контактувати з
природоохоронними органами і організаціями інших країн, міжнародними природоохоронними
організаціями і об'єднаннями.
4. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно і самостійний баланс, печатку і
штамп зі своїм найменуванням, затверджені президією міської ради Товариства, може
відкривати рахунки в установах банків.
5. У складі Товариства створюються районні осередки. Районні осередки Товариства не є
юридичними особами і легалізуються в місцевих органах виконавчої влади у встановленому
чинним законодавством порядку.
6. Товариство має прапор і емблему, нагрудний значок, зразки яких затверджуються
президією міської ради і реєструються у встановленому порядку.
7. Товариство здійснює свою діяльність в межах території міста Дніпропетровська.
8. Місцезнаходження постійно діючого статутного органу – Україна, 49094, місто
Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 38 (Будинок природи).
9. Повна назва Товариства:
укранською мовою – Дніпропетровська міська організація
товариства охорони природи
російською мовою – Днепропетровская городская организация
общества охраны природы
англійською мовою – Dnipropetrovsk Organization of Nature Protection Society
10. Скорочена назва Товариства:
укранською мовою – ДМО УКРТОП
російською мовою – ДГО УООП
англійською мовою – DONPC

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРИСТВА
11.Основними завданнями Товариства є :

а) участь у здійсненні практичних природоохоронних заходів та їх фінансова підтримка;
б) участь у виробленні екологічної політики міста Дніпропетровська, удосконаленні
природоохоронного законодавства і практики його реалізації,
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.
12.Для виконання завдань, що передбачені цим Статутом, Товариство у встановленому
чинним законодавством порядку:
а) розробляє, пропагує і забезпечує виконання своєї природоохоронної програми, може
приймати участь у розробці і виконанні державних, регіональних, місцевих та інших
екологічних програм,
б) за рахунок власних і залучених коштів та участі своїх членів 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) виступає з ініціативою проведення місцевого референдуму, пов’язаного з охороною
навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки,
е) може створювати громадські фонди охорони природи,
є) може організовувати проведення громадської екологічної експертизи, залучати до її
здійснення незалежних експертів (за рахунок коштів Товариства, зацікавлених суб’єктів чи на
громадських засадах), обнародує висновки експертизи та передає їх органам, уповноваженим
приймати управлінські рішення,
ж) здійснює незалежний громадський контроль за дотриманням природоохоронного
законодавства громадськими інспекторами Товариства на підставі Положення про громадських
інспекторів, в межах повноважень, що надаються законодавством України в цій частині
громадським об’єднанням,
з) бере участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами перевірок
виконання підприємствами, установами, організаціями природоохоронних планів і заходів,
і) може подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення
законодавства про охорону навколишнього природного середовища,
ї) 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,
й) 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, має власні друковані
органи, через які може видавати плакати, листівки, наочні посібники, довідники, буклети, книги
та іншу друковану продукцію природоохоронної тематики, використовує в своїй діяльності
періодичну пресу, радіо, телебачення,
к) залучає до Товариства відданих інтересам охорони природи громадян, а також
підприємства, установи, організації всіх форм власності, трудові і учнівські колективи,
л) у відповідності з чинним законодавством може створювати установи, організації, засоби
масової інформації, засновувати підприємства із статусом юридичної особи, які діють на
підставі своїх статутів.

ІІІ. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ
13. Членство в Товаристві може бути індивідуальне та колективне:
а) індивідуальне – громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які
визнають Статут Товариства, і мешкають або працюють у м. Дніпропетровську;
б) колективне – колективи підприємств, установ, організацій всіх форм власності, трудові і
учнівські колективи, об'єднання громадян, які розташовані або здійснюються свою діяльність
на території міста Дніпропетровська.
Члени Товариства є членами Дніпропетровської обласної організації Українського
товариства охорони природи.
14. Прийом громадян у члени Товариства проводиться міською радою чи її президією або
районними осередками 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 колективні
члени проводиться міською та районною радами Товариства чи їх президіями.
Відмова в прийнятті до Товариства може бути оскаржена:
а) якщо рішення було прийняте районним осередком – до президії міської ради, міської ради
та Конференції Товариства;
б) якщо рішення було прийнято президією міської ради – до міської ради та Конференції
Товариства;
в) якщо рішення було прийняте міською радою – до Конференції Товариства.
Рішення Конференції Товариства є остаточним.
15. Індивідуальне членство в Товаристві припиняється:
а) за бажанням особи – з дня подання заяви до президії міської ради чи місцевого
осрередку, а якщо особа займає виборну посаду в Товаристві чи його районному осередку – з
дня прийняття рішення компетентним органом про її звільнення;
б) у зв’язку з виключенням – з дня прийняття рішення про виключення особи;
в) 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;
г) у зв’язку з простроченням сплати річного членського внеску більш ніж на три місяці – з
дня прийняття президією міської ради рішення про припинення членства. Таке рішення може
бути оскаржене відповідно до положень п.п. в) п. 18 цього Статуту.
16. Колективне членство в Товаристві припиняється:
а) за рішенням відповідного колективу – з дня подання заяви та протоколу зборів до
президії міської ради чи районного осрередку;
б) у зв’язку з виключенням – з дня прийняття рішення про виключення колективного члена;
в) у зв’язку зприпиненням відповідної юридичної особи – з моменту, який вважається
моментом припинення юридичної особи відповідно до чинного законодавства
17. Рішення про виключення членів Товариства приймається:
а) щодо індивідуальних членів районних осередків, які не займають в них керівних посад –
радами відповідних осередків або зборами (конференціями) відповідних осередків, міською
радою чи її президією або Конференцією Товариства;
б) щодо індивідуальних членів районних осередків, які входять до складу місцевих рад, а
також колективних членів, які приймались до складу Товариства районними осередками, –
зборами (конференціями) відповідних осередків, міською радою або Конференцією Товариства;
в) щодо індивідуальних та колективних членів Товариства, які прийняті до складу
Товариства за рішенням його міської ради або її президії – міською радою чи її президією або
Конференцією Товариства;
г) щодо індивідуальних членів Товариства, які обрані до складу міської ради чи її президії
або до ревізійної комісії – Конференцією Товариства.
18. Рішення про виключення з Товариства може бути оскаржене:

а) якщо рішення було прийняте радою районного осередку – до загальних зборів
(конференції) відповідного осередку, президії міської ради, міської ради та Конференції
Товариства;
б) якщо рішення було прийняте загальними зборами (конференцією) районного осередку –
до президії міської ради, міської ради та Конференції Товариства
в) якщо рішення було прийнято президією міської ради – до міської ради та Конференції
Товариства;
в) якщо рішення було прийняте міської радою – до Конференції Товариства.
Рішення Конференції Товариства є остаточним.
19. Члени Товариства мають право:
а) брати участь з правом ухвального голосу в загальних зборах членів осередків Товариства,
вносити до будь-якого органу або осередку Товариства пропозиції, що сприяють поліпшенню
охорони природи, а також діяльності Товариства,
б) обирати і бути обраними до керівних та контрольних органів Товариства та органів
Товариства вищого рівня,
в) брати участь у роботі громадських підрозділів Товариства, у здійсненні незалежного
громадського контролю за проведенням заходів по збереженню і раціональному використанню
природних багатств, за додержанням чинного законодавства по охороні природи;
г) брати участь у наукових експедиціях, екскурсіях, конференціях, семінарах, рейдах,
оглядах, конкурсах, у роботі екологічних культурно-просвітніх закладів, громадських
університетів, учбових комбінатів та інших заходах, що проводяться, публікувати праці у
виданнях Товариства, користуватися його бібліотеками,
д) користуватися усією інформацією, яка є у розпорядженні Товариства;
е) здійснювати інші заходи, що пов'язані з виконанням статутних завдань;
є) вибувати з членів Товариства.
20. Колективні члени приймають участь в діяльності Товариства через своїх представників та
мають рівні права та обов’язки з індивідуальними членами.
21. Члени Товариства зобов'язані:
а) додержуватись вимог Статуту, виконувати рішення конференцій, зборів та інших керівних
органів Товариства,
б) перебувати на обліку в одному із місцевих осередків або у президії міської ради
Товариства і брати активну участь у роботі або підтримувати Товариство матеріально;
в) раціонально використовувати природні ресурси, вживати заходів до виконання
природоохоронного законодавства, по розробці і впровадженню ресурсо- і енергозберігаючих
технологій, ефективній роботі очисних споруд,
г) сприяти створенню і діяльності первинних організацій, надавати всебічну допомогу
Товариства у здійсненні практичних заходів, спрямованих на збереження і відтворення
природних багатств, забезпечення екологічної безпеки населення,
д) вести активну діяльність по поширенню ідей та завдань охорони природи, брати участь у
здійсненні практичних природоохоронних заходів,
е) оплачувати членські внески або вносити добровільні благодійні пожертви.
Відносини між міською радою Товариства і колективними членами можуть регулюватись
відповідними угодами
22. За активну участь у діяльності Товариства, досягнуті успіхи у заходах по охороні
природи до членів Товариства можуть застосовуватись такі заохочення: вручення свідоцтва про
участь у заходах Товариства, оголошення подяки, нагородження дипломом, грамотою,
почесною грамотою, зразки яких затверджуються міською радою чи її президією, пам'ятним
подарунком, грошовою премією, присвоєння звання "Почесний член Дніпропетровської міської
організації товариства охорони природи", представлення до урядових нагород.
23. За порушення Статуту до членів Товариства можуть застосовуватись такі заходи
громадського впливу: зауваження, догана, сувора догана, виведення із складу керівних органів

Товариства, позбавлення звання "Почесний член Дніпропетровської міської організації
товариства охорони природи", виключення з членів Товариства.

ІV. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
24. Районні осередки Товариства створюються в районах міста Дніпропетровська за
рішенням відповідних конференцій (загальних зборів), що затверджуються міською радою чи її
президією.
Вищим керівним органом районних осередків є конференція або загальні збори, які
скликаються один раз на п'ять років. Конференції скликаються в місцевих осередках, які
нараховують понад сто індивідуальних членів. В інших місцевих осередках скликаються
загальні збори.
Позачергові конференції (загальні збори) скликаються з ініціативи міської ради чи її
президії, ради відповідного місцевого осередку, а також на вимогу не менше однієї третини
членів Товариства, що перебувають у відповідному місцевому осередку.
Порядок денний конференції (загальних зборів) оголошуються радою відповідного
районного осередку не пізніше як за місяць до конференції (загальних зборів).
Конференція визнається правомочною, якщо на ній присутні більше половини обраних
делегатів.
Загальні збори є повноважними, якщо них беруть участь:
а) для осередків, що нараховують понад тридцять індивідуальних членів – не менше ¼ усіх
осіб які мають право брати участь у зборах відповідного осередку;
б) для інших осередків – понад половина усіх осіб, які мають право брати участь у зборах
відповідного осередку.
Порядок виборів делегатів конференції місцевого осередку та порядок визначення норм
представництва визначається міською радою Товариства.
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 відповідною місцевою
радою за згодою відповідного колективного члена. Кількість представників колективних членів
для участі у конференції визначається відповідно до норм представництва, затверджених
міською радою.
Під час голосування на загальних зборах (конференції) кожен представник колектиивного
члена має один голос і є самостійним учасником зборів (конференції).
Конференція (загальні збори) місцевого осередку обирає раду місцевого осередку, розглядає
і затверджує звіти відповідної ради, обирає делегатів на Конференцію Товариства, розглядає
скарги на рішення ради відповідного осередку, вирішує інші питання, що стосуються діяльності
місцевих осередків.
Рішення приймаються більшістю голосів присутніх делегатів (учасників зборів).
25. У період між конференціями (загальними зборами) роботою районних осередків керують
ради, засідання яких скликається в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.
Районні ради організують і контролюють виконання рішень конференцій (зборів
уповноважених) та вимог Статуту Товариства, розглядають і затверджують кошториси і звіти
про діяльність своїх організацій, вирішують інші питання, що вносяться президіями на їх
розгляд. Засідання рад місцевих осередків є повноважними, якщо в них бере участь більшісь
членів відповідної ради. Рішення на засіданнях рад районних осередків приймаються більшістю
голосів присутніх.
В період між конференціями (загальними зборами) ради місцевих осередків можуть
кооптувати до свого складу членів Товариства або виводити зі свого складу осіб, які втратили
зв’язок з Товариством або допустили грубе порушення Статуту.
26. Для ведення поточної роботи ради районних осередків можуть обирати президії в складі
голови, заступників голів, секретаря і членів президії. Президія районної ради забезпечує

виконання рішень конференцій та рад, складає і затверджує плани роботи, звітує органам
Товариства вищого рівня про діяльність осередку, вирішує інші питання своєї компетенції.
Засідання президії проводиться не рідше одного разу на квартал. Засідання президії є
повноважним, якщо в ньому бере участь більшість її членів. Рішення на засіданнях президії
приймається більшістю голосів присутніх.
У районних осередках, в яких не створюються президії місцевих рад, ради виконують
повноваження, віднесені згідно цього Статуту до компетенції президій.
27. Місцеві осередки діють на підставі положення, затвердженого конференцією (загальними
зборами), яке розробляється на підставі типового положення про місцевий осередок
Товариства, затвердженого міською радою чи її президією.
28. Вищим керівним органом Товариства є Конференція Товариства, яка скликається
міською радою один раз на п'ять років.
Позачергові Конференції Товариства скликаються міською радою з її власної ініціативи або
на вимогу Дніпропетровської обласної ради Українського товариства охорони природи чи її
президії, або не менше як третини членів Товариства.
Норми представництва і пропонований порядок денний Конференції Товариства
оголошуються міською радою не пізніше як за місяць до Конференції.
29. До складу делегатів Конференції Товариства входять:
а) члени міської ради та ревізійної комісії, які є делегатами конференції за посадою;
б) делегати від районних осередків Товариства, легалізованих у встановленому порядку, – в
кількості визначеній міською радою, але не менше ніж по два делегата від кожної районної
організації та додатково по одному делегату на кожну повну тисячу індивідуальних членів
Товариства у відповідному осередку;
в) делегати від колективних членів, прийнятих до складу Товариства за рішенням міської
Конференції, міської ради чи її президії – в кількості, визначеній міською радою, але не більше
трьох делегатів від одного колективного члена. Кількість делегатів від колективних членів не
може перевищувати 1/3 загальної кількості делегатів міської Конференції. Під час голосування
на конференції кожен делегат від колективного члена має один голос і є самостійним
учасником конференції;
г) не більше п’яти делегатів, обраних міською радою серед найбільш поважних членів
Товариства.
Під час затвердження норм представництва міська рада визначає загальну кількість
делегатів, які підлягають обранню на відповідну конференцію. Зміна загальної кількості
делегатів можлива лише за рішенням міської ради.
Конференція Товариства вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини
обраних делегатів, за умови, що було обрано більше 2/3 загальної кількості делегатів, які
підлягали обранню на конференцію
Роботою Конференції Товариства керує обрана Конференцією президія.
30. Конференція Товариства:
а) заслуховує і затверджує звіти міської ради та ревізійної комісії;
б) приймає програму і Статут Товариства, вносить до них зміни і доповнення;
в) визначає чергові завдання Товариства;
г) обирає делегатів до Конференції Дніпропетровської обласної організації Українського
товариства охорони природи;
д) обирає міську раду і ревізійну комісію терміном на п’ять років, достроково припиняє їх
повноваження та повноваження окремих їх членів;
е) вирішує питання про реорганізацію та ліквідацію Товариства;
ж) розглядає інші питання, внесені міською радою.
Рішення на Конференції приймаються більшістю голосів делегатів, які зареєструвались для
участі в Конференції, якщо іншого не встановлює цей Статут.
Рішення Конференції про внесення змін до Статуту та про ліквідацію Товариства, а також
про розпорядження майном, що становить п’ятдесят і більше відстоків усього майна

Товариства, приймаються не менш ніж ¾ голосів делегатів, які зареєструвались для участі в
Конференції Товариства.
31. У період між Конференціями діяльністю Товариства керує міська рада, яка:
а) організує і контролює виконання рішень Конференції Товариства та вимог Статуту,
рішень конференції, ради та президії Дніпропетровської обласної організації Українського
товариства охорони природи;
б) розглядає і затверджує кошториси витрат, бухгалтерські звіти і баланси, а також звіти
президії міської ради;
в) приймає рішення про створення президії міської ради в складі - голови, заступників
голови, секретаря і членів президії, встановлює її кількісний склад;
г) скликає Конференції Товариства і затверджує підготовлені президією матеріали до
Конференцій Товариства;
д) розглядає інші питання, внесені президією міської ради і ревізійною комісією.
32. Засідання міської ради скликається президією не рідше одного разу в рік Позачергові
засідання скликаються за рішенням президії міської ради, а також на вимогу ревізійної комісії.
Засідання міської ради є повноважним, якщо в ньому бере участь понад половина її членів.
Рішення на засіданнях міської ради приймаються більшістю голосів присутніх членів ради.
33. В період між конференціями Товариства міська рада може кооптувати до свого складу
членів Товариства або виводити зі свого складу осіб, які втратили зв’язок з Товариством або
допустили грубе порушення Статуту.
34. Виконавчим органом міської ради є президія, яка координує та керує діяльністю
Товариства в період між засіданнями міської ради. Засідання президії міської ради скликається
не рідше одного разу на квартал.
35. Президія міської ради:
а) скеровує роботу Товариства відповідно до рішень Конференції, Статуту, рішень
конференції, ради та президії Дніпропетровської обласної організації Українського товариства
охорони природи, а також рішень міської ради;
б) розробляє та затверджує перспективні та річні плани роботи, кошториси витрат
Товариства та районних осередків;
в) складає звіти про діяльність, координує та контролює діяльність районних осередків;
г) вирішує питання про утримання штатних працівників;
д) утворює секції, затверджує голів секцій;
е) подає методичну допомогу в організаційній, просвітній, практичній природоохоронній
діяльності районним осередкам;
ж) розробляє і затверджує положення, інструкції, нормативи, що стосуються діяльності
Товариства;
з) проводить конференції, семінари, наради, конкурси та інші заходи;
и) організує видання природоохоронної літератури, навчання кадрів серед своїх членів;
і) узагальнює та поширює передовий досвід роботи організацій;
ї) затверджує зразки прапора, емблеми Товариства, печаток і штампів, членських квитків,
значків та інше;
й) вирішує інші питання, що стосуються діяльності Товариства, якщо вони не відносяться до
виключної компетенції Конференції або органів Товариства вищого рівня.
36. Засідання президії міської ради є повноважним, якщо в ньому бере участь понад
половина її членів. Рішення на засіданнях президії міської ради приймаються більшістю
голосів присутніх членів президії.
37. За рішенням міської ради президія може не створюватись. У цьому разі повноваженн
президії міської ради, передбачені цим Статутом, виконуються міською радою.
38. Голова президії міської ради (голова Товариства) є вищою посадовою особою

Товариства.
Голова президії міської ради:
а) без доручення представляє Товариство у відносинах з органами державної влади та
місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами всіх
форм власності, їх посадовими і службовими особами, окремими громадянами, а також
відстоює інтереси Товариства в судових органах;
б) відкриває рахунки в банках, є розпорядником коштів Товариства;
в) укладає договори і угоди, вчиняє правочини;
г) приймає на роботу і звільняє працівників, застосовує до них заходи заоохочення і
стягнення;
д) видає накази і розпорядення, видає довіренності від імені Товариства;
е) виконувати інші необхідні повноваження.
39. Контрольним органом Товариства є ревізійна комісія.
Ревізійна комісія звітує про свою діяльність перед конференцією Товариства.
Ревізійна комісія обирає із свого складу голову і секретаря, перевіряє фінансову та іншу
діяльність Товариства, районних осередків, контролює додержання штатної і кошторисної
дисципліни, стан обліку та звітності, перевіряє виконання рішень конференцій, загальних
зборів та інших керівних органів Товариства та його осередків, вносить на обговорення
відповідних органів Товариства документи за наслідками ревізій та пропозиції щодо усунення
виявлених недоліків.
Ревізії в Товаристві та її осередках проводяться не рідше одного разу на рік. Рішення на
засіданнях ревізійних комісій приймаються більшістю голосів присутних членів (але не менш
ніж двома голосами).
В період між Конференціями Товариства заміна в складі ревізійної комісії здійснюється
міською радою за поданням ревізійної комісії.
40. При міській раді і районних радах можуть створюватись природоохоронні секції,
любительські клуби та об'єднання любителів природи, положення про які затверджуються
президією відповідної ради

V. КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА
41. Майно та кошти, закріплені за Товариством, належать йому по праву власності.
Члени Товариства не можуть мати майнових прав щодо його майна.
Товариству можуть належати будівлі, споруди або їх частини, житловий фонд, транспорт,
устаткування, інвентар, майно культурно-освітнього, оздоровчого значення, грошові кошти та
інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності Товариства.
42. Кошти Товариства формуються за рахунок членських внесків добровільних та
благодійних пожертвувань.
Члени Товариства сплачують членський внесок, розмір якого визначається президією
міської ради Товариства або вносять благодійні пожертви. Учні середніх шкіл, професійнотехнічних училищ, студенти вищих учбових закладів, пенсіонери можуть звільнятись від
сплати членських внесків президіями міської чи районних рад.
Колективні члени сплачують щорічний членський внесок по домовленості, або добровільні
благодійні пожертви з урахуванням фінансових можливостей.
43. Кошти Товариства направляються на забезпечення виконання статутної діяльності
міського Товариства, його районних осередків та утримання штатних працівників .
44. Товариство є неприбутковою організацією.
Кошти та майно Товариства не можуть перерозподілятись між членами Товариства.
Забороняється викуп або відчуження іншим способом майна Товариства у власність фізичних
чи юридичних осіб.
Власність товариства охорони природи охороняється законом.

45. Товариство, здійснюючи право власності закріпленим за ним майном, може вчиняти
щодо нього будь-які угоди з урахуванням обмежень, передбачених частиною другою цього
пункту.
Відчуження майна може здійснюватись лише за рішенням: щодо нерухомого майна –
Конференції Товариства або міської ради, щодо транспортних засобів – президії міської ради.
Рішення про відчуження майна на суму, яке становить 50 і більше відсотків майна Товариства,
приймається Конференцією Товариства не менш ніж ¾ голосів делегатів, які зареєструвались
для участі у конференції.
46. Товариство, створені ним підприємства та установи зобов'язані вести оперативний та
бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової
адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених
законодавством.

VI. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА
47. Товариство може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові)
організації, утворювати міжнародні спілки, об'єднання громадян, підтримувати прямі
міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні
заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України, з питань, що відносяться до
статутної діяльності.

VII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА
48. Зміни і доповнення до Статуту вносяться до порядку денного Конференції Товариства за
однією з таких підстав:
- з ініціативи міської ради чи її президії;
- з ініціативи Дніпропетровської обласної ради Українського товариства охорони
природи чи її президії;
- за клопотанням не менше як трьох районних осередків;
- на вимогу не менше 1/3 членів Товариства.
Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менше ¾ делегатів, які зареєструвались для участі в Конференції Товариства.
Про зміни та доповнення, що сталися в статутних документах, Товариство у встановлений
строк повідомляє реєструючий орган.

VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
49. Діяльність Товариства припиняється шляхом реорганізації або ліквідації.
Рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства приймається Конференцією
Товариства. Товариство може бути примусово розпущене в судовому порядку.
Конференція Товариства приймає рішення про ліквідацію Товариства не менш як ¾ голосів
делегатів, які зареєструвались для участі в конференції.
50. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов’язків переходить до його
правонаступників.
51. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною Конференцією ліквідаційною комісією,
а у випадках припинення діяльності Товариства за рішенням суду — ліквідаційною комісією,
призначеною цим органом.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню
справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її утворення публікує
інформацію про ліквідацію Товариства в одному із офіційних органів преси із зазначенням
строків подачі заяв кредиторами.
Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів і
розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, складає

ліквідаційний баланс та подає його Конференції Товариства або органу, що призначив
ліквідаційну комісію.
52. У разі ліквідації Товариства його активи мають бути за рішенням Конференці Товариства
передані іншій неприбутковій організації або перераховані до бюджету.

