Вимоги до змісту статуту громадського об'єднання
Стаття 11 Закону України «Про громадські об’єднання» закріплює основні вимоги до
статуту громадського об'єднання. Згідно з цією статтею статут має містити відомості про:
 найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування.
Найменування організації складається з двох частин - загальної та власної назв. Загальна
назва повинна вказувати на організаційно-правову форму громадського об'єднання
(громадська організація або громадська спілка).
 мету (цілі) та напрями його діяльності. Громадське об'єднання – створюється та діє
для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних,
соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та
обов'язки його членів (учасників). Статут повинен визначати вік членів громадського
об'єднання, орган, який приймає в члени організації, та за яких умов особа може
добровільно припинити членство або може бути примусово виключена.
 повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління


громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а
також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її
заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи).
 періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами
громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку. Вказується
частота скликання засідань, орган чи посадова особа, яка скликає, за яких умов орган є
правомочним (має право приймати рішення), порядок прийняття рішень (за яких умов
рішення вважається прийнятим).
 порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами
(учасниками). Постійно діючі керівні органи об’єднання звітують вищому органу
управління. У статуті вказується як часто та у якій формі.
 порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського
об'єднання та розгляду скарг.
 джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського
об'єднання.
 порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів
громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір
здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи). Обов’язково зазначається до
компетенції якого органу управління належить дане повноваження, а також які органи
створюються у структурному підрозділі, їх повноваження, частота скликання,
правомочність та порядок прийняття рішень.
 порядок внесення змін до статуту.
 порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського
об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після
саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі
статусом юридичної особи.

У статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо
утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об'єднання, що не
суперечать закону.

