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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Місцевий осередок Молодіжної організації «Пласт — Національна скаутська організація
України» «Станиця Київ Пласту — Національної скаутської організації України» (надалі – Станиця) —
добровільна, неполітична, позаконфесійна, неприбуткова міська молодіжна громадська організація, яка
поширює свою діяльність на територію міста Київ.
1.2.
Станиця є місцевим осередком Молодіжної організації «Пласт — Національна скаутська
організація України» (надалі — Пласт). Статут Станиці затверджується Крайовою Пластовою Радою
(надалі — КПР).
1.3.
Найменування Станиці українською мовою:
повне — Місцевий осередок Молодіжної організації «Пласт — Національна скаутська організація
України» «Станиця Київ Пласту — Національної скаутської організації України»;
скорочене — «Київський Пласт»;
1.4. Власна назва Станиці англійською мовою:
повна – «Stanytsia Kyiv Plast – National Scout Organization of Ukraine»;
скорочена – «Kyiv Plast».
1.5. Станиця для досягнення своєї мети залучає до діяльності, як неповнолітніх, так і тих, що
досягли повноліття, які допомагають здійснювати самовиховний і виховний процес.
1.6. Станиця продовжує традиції Українського Пласту, заснованого Олександром Тисовським,
Іваном Чмолою та Петром Франком.
1.7. Мета Станиці — сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню
української молоді на засадах християнської моралі; виховувати молодь на свідомих, відповідальних і
повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства на
ідейних засадах Пласту. Щоб осягнути цю мету, Пласт розвиває духовні, інтелектуальні, соціальні і
фізичні прикмети своїх членів; плекає серед молоді традиції її предків, передає знання і розуміння
історії, культури та національних традицій; проводить 
освітню, виховну, інноваційну, 
екологічну,
оздоровчу, аматорську спортивну та культурну діяльність.
1.8. Напрями діяльності Станиці:
а) координувати діяльність виховних частин у місті Київ;
б) сприяти поширенню пластової ідеї, залученню більшого числа молоді і розвитку організації у
місті Київ;
в) роз’яснювати мету та ідейні засади Пласту широкому загалові;
г) представляти інтереси виховних частин перед іншими юридичними та фізичними особами;
ґ) задовольняти та захищати інтереси своїх членів;
д) збирати кошти, вести непідприємницьку фінансову діяльність, подаватись, реалізовувати
гранти та програми міжнародної матеріально-технічної взаємодії.
1.9. У своїй діяльності Станиця керується Конституцією України, законами України, іншими
підзаконними актами та цим Статутом. Питання, які стосуються діяльності Станиці і не врегульовані
даним Статутом, регулюються відповідними Правильниками і актами, прийнятими керівними органами
Пласту і Станиці.
1.10. Для виконання завдань з питань, передбачених цим Статутом, Станиця співпрацює з
міжнародними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та
фізичними особами.
1.11. Станиця є юридичною особою, має Статут, може мати круглу печатку з символікою Пласту,
кутовий та інші штампи, що затверджуються КПР, майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку,
у тому числі валютні. Для набуття статусу юридичної особи Станиця реєструється у порядку,
встановленому чинним законодавством.
1.12. Станиця є товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Станиця може
отримувати прибуток виключно для виконання статутних цілей організації. Станиця вільна у виборі
напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, рівності перед законом,
відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.
2. МЕТАБ ІДЕЙНІ ЗАСАДИ, МЕТОДИ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Ідейні засади Пласту з’ясовані у Трьох Головних Обов'язках, Пластовій Присязі та
Пластовому Законі.
а) Три Головні Обов’язки:
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бути вірним Богові й Україні;
допомагати іншим;
жити за Пластовим Законом і слухатись Пластового проводу;
б) Пластова Присяга: "Присягаюсь своєю честю, що робитиму все, що в моїй силі, щоб бути
вірним Богові й Україні, допомагати іншим, жити за Пластовим Законом і слухатись Пластового
проводу”;
в) Пластовий Закон:
*
Пластун словний.
*
Пластун сумлінний.
*
Пластун точний.
*
Пластун ощадний.
*
Пластун справедливий.
*
Пластун увічливий.
*
Пластун братерський і доброзичливий.
*
Пластун зрівноважений.
*
Пластун корисний.
*
Пластун слухняний Пластовій старшині.
*
Пластун пильний.
*
Пластун дбає про своє здоров'я.
*
Пластун любить красу і дбає про неї.
*
Пластун завжди доброї гадки.
2.2. Пластова самовиховна метода полягає у добровільності членства та поступовій програмі
занять і здійснюється в:
а) гуртковій системі, що допускає молодь — хлопців і дівчат — до бажаного ними членства в
гурті, який, спершу ведений старшим провідником-виховником, з часом набуває щораз більшої
самоуправи:
б) ряді ступеневих проб та накладанні на молодь щораз більшої відповідальності за себе і інших
так, щоб вона набувала знання, впевненості в собі, здібності співпрацювати з іншими та вмілості
провідництва;
в) спрямуванні молоді до таких занять і змагань, головним чином серед природи, які розвивають
у неї спостережливість, слухняність і самозарадність, виховують повагу до інших, організовують її у
службі для національного та загального добра, вчать умілостей, корисних для неї самої.
2.3. Для виконання статутних завдань в порядку, встановленому чинним законодавством,
Станиця може:
а) організовувати гурткову роботу з дітьми, проводити творчі виступи, виставки, вишколи та
семінари, пластові табори та мандрівки, міжнародні табори і зустрічі;
б) брати участь у видавничій діяльності;
в) здійснювати необхідну господарську та підприємницьку діяльність (виключно для виконання
статутних цілей) як самостійно, так і шляхом створення юридичних осіб згідно із чинним
законодавством, від свого імені укладати правочини, набувати майнових та немайнових прав;
г) користуватись пільгами;
ґ) проводити науково-дослідницьку, експериментальну, наукову роботу та запрошувати до неї
відповідних фахівців;
д) вести наукову, дослідницьку, освітню, виховну та методичну діяльність, в тому числі
надавати таку допомогу іншим організаціям та установам;
е) залучати до своєї роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми,
систему, розмір та види оплати праці, згідно з чинним законодавством;
є) виступати позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах;
ж) здійснювати освітню діяльність, у тому числі неформальну, інформальну та інклюзивну;
з) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та
інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого
самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки
рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності
*
*
*

3. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
3.1 Членство в Станиці є добровільним, індивідуальним та фіксованим.
3.2. Членами Станиці можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без
громадянства віком від 18 до 35 років, які перебувають в Україні на законних підставах. Для цього
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відповідна особа подає письмову заяву до виконавчих органів Станиці, а вони приймають відповідне
рішення протягом одного місяця. Станиця має право відмовити у прийнятті особи в члени Станиці.
3.3. Порядок набуття дійсного членства Пласту визначається статутом Пласту та відповідними
правильниками і положеннями.
3.4. Особи старші 35 років можуть бути членами Станиці, за умови, якщо їх кількість не
перевищує 10 відсотків загальної кількості членів, а представництво у складі виборних органів не
перевищує третини членів таких виборних органів.
3.5. Члени Станиці віком від 18 до 35 років творять осередок праці Уладу Старших Пластунів
та Пластунок (надалі –УСП), віком понад 35 років — осередок праці Уладу Пластунів Сеніорів та
Сеніорок (надалі – УПС). Дійсні члени мають право обирати та бути обраними до керівних органів
Станиці та Пласту.
3.6. Приятелі Пласту — особи віком понад 18 років, які визнають користь пластової ідеї і
допомагають Пласту в його діяльності. Звання Приятеля надає виконавчий орган Станиці. Приятелі
мають право дорадчого голосу на пластових з’їздах та Загальних Зборах Станиці. Порядок надання
звання та діяльність приятелів регламентує відповідне положення. Приятелі Пласту звільнені від сплати
членських внесків.
3.7. Добродії Пласту – особи, які надають безповоротну фінансову допомогу на цілі Пласту .
Звання Добродія Пласту надається Крайовою Пластовою Старшиною (КПС). Крайова Пластова Рада
може позбавити цього звання за вчинки, негідні Пластуна. Добродії Пласту звільнені від сплати
членських внесків.
3.8. Почесні члени Пласту — особи, які здійснили вагомий внесок у розвиток Пласту та
втілюють пластові ідеали у суспільне життя. Звання почесного члена Пласту надається Крайовим
Пластовим З’їздом за поданням Крайової Пластової Старшини. Почесні члени мають право дорадчого
голосу на Крайовому Пластовому З’їзді і Загальних Зборах Станиці. Почесні члени звільнені від сплати
членських внесків.
3.9. Члени Пласту зобов'язані:
а) дотримуватись чинного законодавства, положень Статуту, Правильників та інших рішень
керівних органів Пласту та Станиці;
б) вести роботу для реалізації мети і завдань Пласту;
в) вчасно сплачувати внески.
Члени Пласту мають право:
а) брати участь у всіх заходах Пласту, що відповідають їхньому віку, потребам та можливостям;
б) добровільно вийти з Пласту за власним письмовим проханням;
в) подавати скарги до відповідних керівних органів;
г) вносити пропозиції та запити до органів Станиці та/або Пласту у всіх справах, що стосуються
їхньої діяльності;
ґ) обирати та бути обраними до керівних органів Станиці та/або Пласту.
3.10. Припинення членства настає у випадку:
а) виступлення — подання керівному органу Станиці письмової заяви про вихід з числа членів
Пласту. Членство в Пласті припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З
того самого дня припиняється перебування такого члена Пласту на будь-яких виборних посадах у
організації;
б) викреслення — призупинення членства шляхом прийняття відповідного рішення Крайовою
Пластовою Радою у випадку тривалого невиконання членських обов’язків, в тому числі за несплату
членських внесків протягом шести місяців, після відповідного усного та письмового повідомлення;
в) виключення — прийняття відповідного рішення Крайовою Пластовою Радою у випадку ведення
діяльності, яка суперечить Статуту, правильникам, положенням, іншим нормативним документам чи
ухвалам керівних органів Пласту, при порушенні чинного законодавства України, заплямуванні доброго
імені Пласту. Виключений не може знову стати членом Пласту та Станиці.
Про викреслення та виключення виконавчий орган Станиці зобов’язаний протягом місяця
повідомити викресленого/виключеного усно та письмово з вказанням причини.
4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ СТАНИЦІ
4.1. До структури Станиці належать керівні органи і виховні частини.
4.2. Виховні частини — це гнізда новаків/новачок та курені юнаків/юначок, організаційні
утворення старших пластунів та сеніорів, які діють згідно з відповідними Правильниками.
4.3. Станиця має такі керівні органи: Загальний Збір Станиці, Станичну Пластову Раду,
Станичну Пластову Старшину.
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4.4. Засідання керівних органів Станиці можуть проводитись як за безпосередньої участі членів
так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, онлайн
конференцій. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання
обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у
протоколі обов’язково фіксується, за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
4.5. Загальний Збір Станиці (надалі –ЗЗС)— вищий керівний орган Станиці.
4.5.1 Участь у Загальному Зборі Станиці з правом ухвального голосу належить усім членам
Станиці, які є дійсними членами Пласту. Принцип голосування: одна людина – один голос.
4.5.2. До компетенції Загального Збору Станиці належить:
а) виробляти політику і норми діяльності Станиці для успішного виконання рішень Крайового
Пластового З’їзду і для досягнення її цілей та завдань;
б) вибирати та звільняти Голову і членів Станичної Пластової Ради, Голову та членів Станичної
Пластової Старшини;
в) розглядати звіти та рекомендації Станичної Пластової Ради, Голови Станичної Пластової
Старшини та затверджувати їх;
г) затверджувати бюджет Станиці та визначати розмір та порядок сплати членських внесків;
ґ
) приймати Статут Станиці та вносити зміни та доповнення до Статуту;
д) розглядати та затверджувати звіт виконавчого органу;
е) приймати рішення про відчуження майна Станиці на суму, що становить п'ятдесят і більше
відсотків майна Станиці;
є) приймати рішення про припинення діяльності Станиці шляхом саморозпуску або
реорганізації, використання коштів та іншого майна Станиці, що залишилися після саморозпуску;
ж) обирати членів ліквідаційної комісії, затверджувати ліквідаційний баланс;
з) виконувати інші обов’язки, які випливають з цього Статуту.
4.5.3. Рішення про відчуження майна Станиці на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків
майна Станиці, про припинення (ліквідацію, саморозпуск, реорганізацію), а також про внесення змін та
доповнень до Статуту приймаються на Загальному Зборі Станиці більшістю не менш як у ¾ голосів
учасників з правом ухвального голосу.
4.5.4. Загальний Збір Станиці скликає Станична Пластова Рада не рідше, ніж один раз на 2 (два)
роки, як правило, у жовтні, повідомляючи письмово, або за допомогою інтернету осіб, які мають право
брати участь у Загальному Зборі, про час, місце і програму щонайменше за місяць перед Загальним
Збором Станиці.
4.5.5 За рішенням Станичної Пластової Ради Загальний Збір Станиці може проводиться у
вигляді з’їзду делегатів (конференції). Кількість дійсних членів, яку представляє один делегат, та
порядок висування делегатів встановлюється Станичною Пластовою Радою.
4.5.6. Члени Станиці можуть впродовж 14 днів надати пропозиції на зміну програми з
відповідною мотивацією. Остаточну програму затверджує Станична Пластова Рада за один тиждень
перед Загальним Збором Станиці.
4.5.7. Загальний Збір Станиці є повноважним за умови присутності звичайної більшості членів з
правом ухвального голосу або делегатів, у разі проведення ЗЗС у вигляді з’їзду делегатів (конференції).
Всі рішення Загального Збору, крім зміни Статуту, а також припинення діяльності Станиці,
приймаються звичайною більшістю голосів присутніх членів.
4.5.8. Впродовж місяця після проведення Загального Збору Станиці Станична Пластова
Старшина повинна переслати протокол Загального Збору до Крайової Пластової Старшини і провести
перереєстрацію в керівних органах Пласту. Процес перереєстрації регулюється окремим рішенням
Крайової Пластової Ради.
4.5.9. Позачерговий ЗЗС скликається при потребі Станичною Пластовою Радою або на вимогу
не менш як десяти відсотків членів Станиці, які є дійсними членами Пласту. Якщо вимога членів
Станиці про скликання ЗЗС не виконана, ці члени мають право самі скликати ЗЗС.
4.5.10. Під час Позачергового Загального Збору Станиці можна приймати рішення виключно у
справах, які подані у програмі, що розсилалася разом з повідомленням про Позачерговий Загальний
Збір Станиці. Позачерговий Загальний Збір Станиці повинен відбутися не пізніше, як за 20 днів від часу
одержання вимоги про його проведення. Особи, які мають право брати участь у Позачерговому
Загальному Зборі Станиці, повинні бути повідомлені не пізніше, як за 10 днів до його початку.
4.6. Станична Пластова Рада (надалі –СПР)є контрольно-ревізійним органом Станиці.
4.6.1. Станична Пластова Рада складається з трьох дійсних членів Пласту, один з яких є
Головою СПР та діє до обрання нового складу СПР відповідним ЗЗС.
4.6.2. Станична Пластова Рада:
а) схвалює річний план діяльності, підготований Станичною Пластовою Старшиною;
б) схвалює нормативні документи, що стосуються діяльності Станиці;
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в) полагоджує непорозуміння всередині Станиці;
г) перевіряє організацію виховної і господарської діяльності Станиці;
ґ) розглядає скарги на рішення, дії та бездіяльність керівних органів Станиці;
д) звітує перед членами Станиці на ЗЗС;
е) в особі Голови СПР укладає трудові угоди (контракти) з Головою Станичної Пластової
Старшини, членами Станичної Пластової Старшини та іншими працівниками, здійснює прийняття,
переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Станиці, застосовує до
них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Станиці;
4.6.3. Засідання СПР відбуваються не рідше, ніж один раз на два місяці. Голова СПР або
заступник повідомляє керівні органи щонайменше за тиждень наперед про дату та порядок денний
засідань. Засідання Ради вважається повноважним за умови присутності усіх членів Ради. На засіданні
СПР з правом дорадчого голосу може бути присутній Голова СПС (станичний).
4.6.4. Кожен член Ради має один голос. Рішення СПР вважається правомірним, якщо воно
прийняте звичайною більшістю голосів.
4.6.5. Члени СПР можуть перебувати у складі Ради не довше двох термінів. Член СПР, який
склав повноваження, може бути обраний повторно лише каденцію.
4.6.6. Голова та члени КПС не можуть обиратися до складу СПР.
4.7. Станична Пластова Старшина (надалі – СПС) — виконавчий та адміністративний орган
Станиці, який діє в період між ЗЗС, до обрання нового складу СПС відповідним ЗЗС.
4.7.1. Станична Пластова Старшина складається з Голови, заступника, писаря, скарбника, інших
членів за необхідністю. Головою СПС може бути тільки дійсний член Пласту.
4.7.2. Станична Пластова Старшина:
а) виконує рішення та рекомендації Крайового Пластового З’їзду, Загального Збору Станиці;
б) репрезентує Станицю;
в) координує діяльність виховних частин і організовує їх звітність;
г) здійснює фінансово-господарську діяльність станиці в межах дії своїх повноважень згідно з
чинним законодавством;
ґ) подає звіти Станичній Пластовій Раді та Загальному Збору Станиці;
д) розробляє бюджет Станиці;
е) формує звіт про діяльність, баланс, приймає штатний розклад, призначає та звільняє
керівників, заснованих Станицею юридичних осіб;
є) готує матеріали для рішень Загального Збору Станиці;
ж) відповідає засвою діяльність перед Загальним Збором Станиці.
4.7.3. Члени СПС ведуть свою діяльність на основі відповідних Правильників та планів
діяльності, затверджених СПР.
4.7.4. Засідання СПС відбуваються не рідше, ніж один раз на два тижні. Голова СПС або
заступник повідомляє членів СПС щонайменше за три дні наперед про дату та порядок денний засідань.
Засідання СПС вважається повноважним за умови присутності звичайної більшості членів СПС.
4.7.5. Кожен член СПС має один голос. Рішення СПС вважається правомірним, якщо воно
прийняте звичайною більшістю голосів.
4.7.6. Рішення СПС оформляється протоколом, який підписує Голова СПС і писар, а в разі
відсутності Голови СПС на засіданні — заступник і писар. Протокол доводиться до відома Голови СПР
протягом тижня.
4.7.7. Голова та члени КПС не можуть обиратися до складу СПС.
4.8. Голова СПС (надалі – станичний або станична) очолює і координує виховну та
адміністративно-господарську діяльність Станиці, представляє її, здійснює оперативне управління
справами, майном та коштами Станиці в межах, встановлених даним Статутом та ЗЗС, і в межах своєї
компетенції й повноважень забезпечує виконання його рішень. Голова СПС здійснює свої
повноваження до обрання нового Голови СПС відповідним ЗЗС.
4.8.1. Голова СПС:
4.8.1.1. Діє від імені Станиці без довіреності та представляє Станицю у її стосунках з іншими
особами.
4.8.1.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Станиці.
4.8.1.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності
Станиці.
4.8.1.4. Виступає розпорядником коштів та майна Станиці, укладає та підписує від імені Станиці
господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва
від імені Станиці.
4.8.1.5. Вирішує інші питання діяльності Станиці відповідно до мети і основних завдань її
діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Станиці та даним Статутом,
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приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії, крім тих, що відносяться до
компетенції інших органів управління Станиці, СПР та ЗЗС.
4.8.1.6. Звітує про свою роботу та роботу СПС перед ЗЗС.
4.8.1.7. Голова СПС може бути відкликаний з посади за рішенням ЗЗС у випадках:
– за власним бажанням на підставі поданої письмової заяви;
– при неодноразовому порушенні вимог Статуту Пласту та/або Станиці;
– якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Пласту та/або Станиці.
4.8.1.8. У разі, якщо Голова СПС не може приступити до своїх обов'язків протягом більш як 6
(шести) місяців, СПР скликає позачерговий ЗЗС для обговорення становища та питання про
керівництво Станицею.
4.9. Для допомоги у здійсненні завдань Пласту Станична Пластова Старшина має право
організовувати з-поміж приятелів місцевий Пластприят, який діє на основі відповідного Правильника,
затвердженого Крайовою Пластовою Радою.
4.10. Крайова Пластова Рада має право зупинити до Крайового Пластового З’їзду діяльність
Станиці, якщо вона суперечить положенням Статуту Пласту. Остаточне рішення про припинення
діяльності Станиці приймається Крайовим Пластовим З’їздом, який є вищим керівним органом Пласту.
4.11. Діяльність Станиці вважається автоматично призупиненою, якщо вона не здійснила
щорічної перереєстрації в керівних органах Пласту.
4.12. З моменту призупинення діяльності керівні органи Станиці не мають права приймати
рішення стосовно фінансово-господарської діяльності станиці, а КПС вживає заходів щодо блокування
рахунків.

5. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ
ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
5.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Станиці можуть бути оскаржені членом
(членами) Станиці.
5.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення СПС або Голови СПС подається до
СПР, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена
Станиці, який скаржиться, а також Голови та/або членів СПС, дії, бездіяльність або рішення яких
оскаржується. В разі відхилення скарги СПР - повторна скарга подається до ЗЗС, який зобов'язаний
розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який
скаржиться, а також Голови та/або членів СПС, дії, бездіяльність або рішення яких оскаржується.
5.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена СПР подається до ЗЗС, який
зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом
члена, який скаржиться, а також члена СПР, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга,
яка потребує розгляду на позачерговому ЗЗС, є підставою для скликання такого ЗЗС протягом тридцяти
днів з дня надходження такої скарги.
5.1.3. На дії, бездіяльність або рішення ЗЗС скарга подається до суду, відповідно до чинного
законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
5.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах
управлінської діяльності керівних органів Станиці, внаслідок яких:
5.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Станиці (групи членів Станиці).
5.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом Станиці його прав та/чи законних інтересів
чи свобод.
5.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Станиці або незаконно застосовано до нього
дисциплінарну відповідальність.
6. КОШТИ ТА МАЙНО СТАНИЦІ
6.1. Станиця є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних
цілей і завдань у власності Станиці можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права,
матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не
забороняється чинним законодавством України. Станиця має право здійснювати підприємницьку
діяльність за умови, що весь отриманий прибуток спрямовується на виконання статутних цілей
Організації.
6.2. Станиця самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження
належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах
їхньої компетенції.
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6.3. Майно Станиці складається з коштів або майна, які надходять у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Станиці; пасивних доходів; дотації
або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової
підтримки програм (проектів, заходів) Станиці за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів,;
благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів
України; набуті в результаті підприємницької діяльності Станиці, підприємницької діяльності
створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Станиці
відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів чи
набутих на інших підставах, не заборонених законом.
6.4. Доходи (прибутки) або майно Станиці чи їх частина не підлягають розподілу між її
засновниками (учасниками), членами Станиці, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
6.5. Доходи (прибутки) та майно Станиці використовуються для фінансування видатків на
утримання Станиці, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
6.6. Станиця несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві
власності майном. Станиця не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть
відповідальності за зобов'язаннями Станиці, якщо інше не передбачено законом.
7. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Діяльність Станиці може бути припинена шляхом ліквідації (саморозпуску) чи
реорганізації.
7.1.1. Ліквідація Станиці здійснюється на основі рішення ЗЗС, за яке проголосувати ¾ присутніх
членів; на основі рішення Крайового Пластового З’їзду, який є вищим керівним органом Пласту, за яке
проголосували ¾ присутніх членів; або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.
7.1.2. Ліквідаційна комісія створюється ЗЗС або Крайовим Пластовим З’їздом. З моменту
призначення чи створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління
справами Станиці.
7.1.3. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, нанесену нею Станиці, її
членам або третім особам відповідно до чинного законодавства України.
7.1.4. Ліквідаційна комісія оцінює майно організації, приймає заходи для оплати боргів, складає
ліквідаційний баланс і подає його Крайовій Пластовій Раді.
7.1.5. Усі активи (майно та кошти), що залишились у разі припинення Станиці (у результаті її
ліквідації (саморозпуску), реорганізації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передаються
Пласту, іншій неприбутковій організації відповідного типу, або зараховуються до доходу Державного
бюджету України.
7.2. Зміни та доповнення до Статуту стають чинними після затвердження їх Крайовою
Пластовою Радою та реєстрації у передбаченому законодавством порядку.
7.3. Пропозиції і обґрунтування щодо змін та доповнень до Статуту чи ліквідації повинні бути
переслані до СПС не пізніше, як за три місяці перед ЗЗС, а СПС повинна не пізніше, як за один місяць
до ЗЗС переслати інформацію членам Станиці.
7.4. Реорганізація здійснюється на основі рішення ЗЗС, за яке проголосувати ¾ присутніх
членів, таке рішення затверджується КПР.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Всі питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються відповідно до законів та
підзаконних актів України.
Голова Загального Збору Станиці
Секретар Загального Збору Станиці
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Катерина Скороход
Вікторія Щербатюк

