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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Громадська організація «Запорізьке міське товариство «Відродження» 
(надалі - Відродження) створена за рішенням Установчих зборів засновників 
Відродження у відповідності до Конституції України Закону України «Про 
громадські об’єднання» та нормативно-правових актів законодавства, прийнятих 
відповідно до нього. 
 
1.2. Відродження є добровільним громадським об’єднанням, створеним на основі 
єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Відродження, 
визначеної цим статутом. 
 
1.3. Відродження створений на основі добровільності, рівноправності його 
членів, самоврядування, законності та гласності. Відродження вільний у виборі 
напрямків своєї діяльності. 
 
1.4. Відродження у відповідності до законодавства України набуває статусу 
юридичної особи з моменту реєстрації. З моменту реєстрації Відродження має 
виключне право на використання своєї назви. 
 
1.5. Відродження може мати відокремлене майно, самостійний баланс та рахунки 
в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки та 
інші реквізити, також власну символіку. Емблеми інші розпізнавальні знаки 
Відродження, які затверджуються відповідно до статуту та підлягають реєстрації 
у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
 
1.6. Діяльність Відродження має суспільний характер, що не суперечить її 
взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання 
необхідної матеріальної та фінансової підтримки. 
 
1.7. Найменування Відродження: 
- повне найменування: 
українською мовою – Громадська організація «Запорізьке міське товариство 
«Відродження»; 
російською мовою – Общественная организация «Запорожское городское 
общество немцев «Возрождение»; 
- німецькою мовою – Öffentliche Organisation «Saporoshjer Stadt Genossenschaft 
der Deutschen  «Wiedergeburt»; 
- скорочене найменування: 
українською мовою – ГО «ЗМТН «Відродження»; 
російською мовою – ОО «ЗГОН «Возрождение»; 
німецькою мовою – ÖO «SSOD «Wiedergeburt». 
 
1.8. Відродження самостійно визначено діяльність на території України. 
 
1.9. Відродження створено на невизначений термін. 



1.10 Місцезнаходження Відродження: Україна, 69000, м. Запоріжжя вул. 
Гагаріна буд 10 

 
2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДРОДЖЕННЯ 

 
2.1. Відродження створена з метою задоволення та захисту своїх законних 
соціальних, економічних, творчих, вікових, та інших суспільних інтересів, 
сприяння збереженню та розвитку національної культури німців в Україні та 
злагоди між громадянами України та німцями все миру. 

 
2.2. Відродження не має на меті одержання і розподілу прибутку між її членами. 
 
2.3. Для досягнення мети та реалізації основних завдань, визначених цим 
Статутом до діяльності Відродження належить: 
- сприяння зростанню громадянської свідомості; 
- координація діяльності Відродження; 
- репрезентація і захист інтересів членів Відродження на державному рівні; 
- вирішення завдань щодо утворення та реалізації постійно діючої програм 
культурологічних, соціальних, економічних питань членів Відродження; 
- сприяння розвитку дружніх та ділових відносин німців України з ближнього та 
дальнього зарубіжжя; 
-з метою розвитку діяльності Відродження підтримка ділових стосунків з 
посольством Німеччини в Україні; 
- організація та проведення як самостійно, так і з залученням третіх осіб, свят, 
фестивалів, круглих столів, семінарів, різноманітних художньо - тематичних 
форм діяльності; 
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та 
немайнові права і обов’язки; 
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів 
у державних органах та громадських об’єднаннях; 
- засновувати засоби масової інформації; 
- проводить іншу діяльність, яка не суперечить меті та завданням Відродженню, 
користуючись правами, передбаченими діючим законодавством України. 

 
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДРОДЖЕННЯ 

 
3.1. Діяльність Відродження базується на принципах: 
- поваги до особистої думки і гідності кожного члена Відродження; 
- колективності у роботі Відродження в поєднанні з особистою відповідальністю 
кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень; 
- виборності всіх керівних органів Відродження; 
- періодичної звітності виборних органів перед членами Відродження; 
- відкритості, гласності, прозорості; 
- законний захист прав та інтересів членів Відродження у державних та інших 
органах, установах, організаціях; 



- співпраці з навчальними, соціальними, культурними і науковими установами та 
закладами культури для проведення спільних заходів; 
- співпраці з міжнародними організаціями, установами, та з іншими 
організаціями, статутні цілі яких не суперечать меті Відродження; 
- проводити консультації німців України відповідно до статутної діяльності; 
- проведення мирних зібрань; 
- інформування членів Відродження з питань проведення публічних заходів, 
направлених на розвиток та зміцнення у суспільстві засад демократії, гуманізму 
та верховенства права; 
- сприяння проведенню соціальних досліджень, науково-практичних 
конференцій, семінарів, круглих столів з питань захисту конституційних прав і 
свобод громадян та інших статутних завдань; 
- сприяння розвитку і поглибленню різнобічного міжнародного співробітництва 
німців України з німцями всього миру; 
- ведення спільної діяльності з українськими та іноземними громадськими і 
державними організаціями; 
- сприяння фінансуванню та матеріально-технічному забезпеченню культурних, 
освітніх, гуманітарних та науково-дослідних програм, що спрямовані на 
інтеграцію та духовний розвиток німців України, консолідацію зусиль для 
досягання мети; 
- вносить пропозиції до органів влади і управління з питань статутної діяльності. 
 
3.2. Діяльність Відродження здійснюється на основі Планів (програм) роботи 
Відродження, який затверджується зборами Відродження терміном на один рік. 
Інформація про хід виконання Планів (програм) роботи та результати діяльності 
Відродження за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації. 
 

4. ЧЛЕНИ ВІДРОДЖЕННЯ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ 
 

4.1. Членство в Відродженні є добровільним. 
 
4.2. Членами (учасниками) Відродження можуть бути громадяни України німці 
за походження та які володіють німецькою мовою, іноземці, особи без 
громадянства, які досягли 14 років та не визнані судом недієздатними. 
 
4.3. Рішення про прийом у члени Відродження приймає Правління Відродження, 
протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім'я 
Голови правління про бажання стати членом Відродження. 
 
4.4. Член Відродження може в будь-який час вийти з неї за власним бажанням. 
 
4.5. Член Відродження може бути виключений з неї у разі недотримання вимог 
Статуту або автоматично виключений за не участь в роботі Відродження на 
протязі року. 
 
4.6. Відродження має фіксоване членство. 



4.7. Члени Відродження мають право: 
- брати участь у зборах Відродження; 
- отримувати інформацію про діяльність Відродження; 
- одержувати інформацію з питань діяльності Відродження; 
- брати участь у всіх видах діяльності Відродження та усіх заходах, що 
проводить Відродження; 
- вільно висловлюватися щодо діяльності Відродження, вносити та відстоювати 
свої пропозиції щодо напрямів діяльності, розвитку та управління 
Відродженням; 
- обирати і бути обраним до керівних органів Відродження; 
- право вільного виходу з Відродження; 
- звертатись до суду в разі вирішення спірних питань щодо роботи Відродження; 
- мати посвідчення встановленого зразка затвердженого правління Відродження; 
- звертатися до Наглядової комісії Відродження з питань оскарження рішень, дій, 
бездіяльності Голови або Правління Відродження. 
 
4.8. Члени Відродження зобов'язані: 
- дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати всі рішення, що прийняті 
зборами Відродження та іншими керівними органами Відродження; 
- брати активну участь у діяльності Відродження, передбачені цим Статутом; 
- бути присутнім на зборах Відродження, та брати участь в прийнятті рішень; 
- бути присутнім на засіданнях інших органів управління Відродження, у разі 
входження до них. 
 
4.9. Членство в Відродженні припиняється внаслідок: 
- виходу з Відродження за власним бажанням шляхом подання заяви до Голови 
правління та рішення правління Відродження; 
- виключення за порушення вимог Статуту, відмову від виконання рішень зборів 
Відродження, або власних дій, що дискредитують Відродження; 
- у разі не явки на збори Відродження без поважної причини більш ніж два рази; 
- виключення за поданням Правління Відродження; 
- смерті члена Відродження. 

 
5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ВІДРОДЖЕННЯ 

 
5.1. Управління Відродженням здійснюють: 
- Вищий орган управління є загальні збори Відродження; 
- Виконавчим органом є Правління Відродження, який очолює Голова; 
- Контролюючий орган є Наглядова комісія Відродження; 
 
5.2. Збори Відродження скликаються один раз на рік та за необхідністю частіше. 
Голова скликає збори Відродження за своїм рішенням, за ініціативою Правління 
Відродження, на прохання Наглядової комісії Відродження або ініціативи 
третини від загальної кількості членів Відродження. Про проведення зборів 
Відродження Голова повідомляє всіх членів Відродження, не пізніше ніж за 10 



днів до їх скликання. Рішення зборів Відродження оформлюється протоколом, 
який підписується Головою та секретарем зборів Відродження. 
 
5.3. З метою оперативного вирішення питань збори Відродження можуть 
проводитись за згодою членів Відродження за допомогою сучасних технічних 
засобів або Інтернету. 
 
5.4. До компетенції зборів Відродження належить: 
- затвердження, виконання Статуту Відродження, внесення до нього змін та 
доповнень; 
- розгляд рекомендацій та пропозицій, затвердження звітів поданих Правлінням 
Відродження та Наглядовою комісією Відродження; 
- обрання строком на п’ять років Голову правління Відродження; 
- обрання строком на п’ять років першого Заступника Голови та заступників 
Голови Відродження; 
- обрання строком на п’ять років членів Правління Відродження, членів 
Наглядової комісії Відродження; 
- визначення та затвердження основних та перспективних напрямів діяльності 
Відродження; 
- затвердження документів, які регламентують правила внутрішнього розпорядку 
та стосунки в Відродженні, та взаємодію Відродження з іншими організаціями та 
установами; 
- визначення напрямків роботи Відродження; 
- розгляд будь-яких інших питань стосовно діяльності Відродження; 
- прийняття рішення про припинення діяльності Відродження; 
- створення ліквідаційної комісії. 
 
5.5. Збори Відродження вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не 
менш як дві третини членів від загальної кількості членів Відродження. 
 
5.6. Рішення зборів Відродження приймаються простою більшістю голосів (50% 
+ 1 голос) від загальної кількості присутніх на зборах Відродження членів 
Відродження. 
 
5.7. Питання для включення у порядок денний зборів Відродження подаються до 
Голови правління у письмовій формі не пізніше ніж за п’ять днів до проведення 
зборів Відродження. 
 
5.8. Правління Відродження: 
- Правління Відродження на чолі з Головою є постійно діючим виконавчим 
органом Відродження, який здійснює керівництво його поточною діяльністю в 
період між скликаннями зборів Відродження; 
 - Правління Відродження у своїй діяльності керується законодавством України 
та цим Статутом; 
- кількісний і персональний склад Правління Відродження визначається зборами 
Відродження; 



- прийняття в члени Відродження; 
- до компетенції Правління Відродження відносяться всі питання діяльності 
Відродження, крім тих, які згідно законодавства України та цього Статуту 
відносяться до виключної компетенції зборів Відродження. 
 
5.9. До компетенції Правління Відродження належить: 
- розгляд всіх питань, які підпадають на розгляд чи вирішенню зборами 
Відродження, підготовка по них відповідних матеріалів; 
- подання на затвердження зборів Відродження звітів з роботи Правління 
Відродження; 
- кадрові питання; 
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Відродження; 
- прийняття рішення про дату скликання та порядок денний зборів Відродження; 
- надання та затвердження зборам Відродження річного звіту роботи Правління 
Відродження в кінці кожного звітного року; 
- розробка та реалізація планів, проектів, програм та заходів спрямованих на 
реалізацію статутних цілей та завдань Відродження; 
- прийняття рішень щодо прийняття та виключення з членів Відродження; 
- вирішує інші питання щодо діяльності Відродження у період між зборами 
Відродження; 
- ініціює скликання зборів Відродження. 
 
5.10. Правління Відродження у своїй діяльності підзвітний зборам Відродження. 
 
5.11. Голова правління: 
- Голова обирається зборами Відродження (прямим таємним голосуванням, 
простою більшістю голосів (50%+1 голосів) строком на п'ять років та є 
підзвітним у своїй діяльності зборам Відродження; 
- Голова організує виконання рішень зборів Відродження та здійснює загальне 
керівництво і координацію Відродження, Правлінням Відродження, та членами 
Відродження; 
- Голова має право без окремої довіреності здійснювати дії від імені 
Відродження, у тому числі представляти Відродження в його взаємовідносинах з 
іншими громадськими організаціями, державними та іншими органами і 
організаціями та установами; 
- відкривати і закривати рахунки в банківських установах; 
- вести переговори і укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх 
підпису; 
- видавати довіреності на здійснення дій від імені Відродження; 
- видає членам Відродження посвідчення Відродження встановленого зразка 
затвердженого на Правлінні Відродження; 
- ініціює нагородження членів Відродження; 
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні, інші документи та ділові 
папери; 
- раз на рік звітує на зборах Відродження про проведену роботу протягом 
звітного року та стан виконання рішень, затверджених зборами Відродження; 



- ініціює скликання зборів Відродження. 
 
5.12 Перший заступник Голови правління: 
- перший заступник Голови обирається зборами Відродження з числа членів 
Відродження (прямим відкритим голосуванням, простою більшістю голосів 
(50%+1 голосів) строком на п’ять роки та є підзвітним у своїй діяльності Голові 
та зборам Відродження; 
- разом з головою організовує роботу Відродження; 
- за дорученням Голови виконує обов’язки Голови на період його відсутності. 
 
5.13. Заступники Голови правління за напрямками роботи: 
- заступники Голови за напрямками роботи Відродження обираються зборами 
Відродження з числа членів Відродження (прямим відкритим голосуванням, 
простою більшістю голосів (50%+1 голос) строком на п’ять роки та є 
підзвітними у своїй діяльності Голові; 
- заступники Голові в межах закріплених за ними обов’язків розробляють та 
забезпечують реалізацію діяльності Відродження за напрямками роботи, 
закріпленими за ними зборами Відродження та Головою, заходів щодо реалізації 
статутних завдань Відродження; 
- виконують інші обов’язки надані Головою та першим заступником Голови; 
- у разі відсутності Голови та першого заступника Голови виконують їх 
обов’язки за дорученням Голови або першого заступника Голови. 
 
5.14. Наглядова комісія Відродження: 
- виконує функції експертно-консультативного та контролюючого органу 
Відродження; 
- здійснює оцінку поточних, перспективних засад і стратегічних напрямів роботи 
Відродження; 
- проводити моніторинг виконання та супроводження реалізації заходів, 
спрямованих на розвиток напрямків діяльності Відродження; 
- засідання Наглядової комісії Відродження відбувається за необхідністю, але не 
менш одного разу на рік; 
- звітує на зборах Відродження про свою роботу за звітний рік; 
- розглядає скарги та спірні питання які виникають між членами Відродження 
або між членами Відродження та органами управління Відродження в місячний 
строк. Та приймає рішення по суті, які підлягають наступному затвердженню на 
зборах Відродження. 
 

6. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ВІДРОДЖЕННЯ 
 

6.1. Відродження є неприбутковим об’єднанням. Майно, майнові та немайнові 
права належать Відродження на праві власності. Для здійснення своїх 
програмних та статутних цілей і завдань Відродження має право володіти, 
користуватися, розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до 
закону передано Відродженню його членами або державою, набуте як 
пожертвування громадян України або іноземних громадян, підприємств, 



установ, організацій, майном придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово 
наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах не 
заборонених законом. 
 
6.2. Джерелами надходження коштів та іншого майна Відродження є: 
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 
- кошти або майно, які надходять від ведення основної діяльності, з урахуванням 
положень пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України; 
- дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, 
державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі 
гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги. 
 
6.3. Управління майном і коштами Відродження в межах затвердженого 
бюджету та кошторису витрат Відродження здійснюються зборами Відродження 
та частково за їх дорученням Правлінням Відродження. 
 
6.4. Члени Відродження не мають права на частку майна Відродження та не 
відповідають за зобов’язанням Відродження. 
 
6.5. Доходи або майно (активи) Відродження не підлягають розподілу між 
членами Відродження і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого 
окремого члена Відродження, його посадових осіб (крім оплати їх праці та 
відрахування на соціальні заходи). 
 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДРОДЖЕННЯ 
 

8.1. Діяльність Відродження припиняється шляхом його саморозпуску або 
реорганізації  шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого 
самого статусу. 
 
8.2. За рішення суду про заборону (примусовий розпуск) Відродження. 
 
8.3. Рішення про саморозпуск Відродження чи реорганізацію Відродження, 
використання його майна і коштів приймаються зборами Відродження, якщо за 
них проголосували не менше 3/4 членів Відродження. 
 
8.4. Для вирішення питань, пов'язаних із припинення діяльності Відродження, 
збори Відродження створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний 
склад та порядок її обрання визначаються зборами Відродження. 
 
8.5. У разі саморозпуску Відродження його майно та кошти після задоволення 
вимог кредиторів передаються за рішення зборів Відродження на статутні або 
благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі 
неприйняття такого рішення зараховуються відповідно до закону до державного 
або місцевого бюджету. 



 
8.6. У разі реорганізації Відродження його майно та кошти, активи та пасиви 
передаються правонаступнику. 
 
8.7. Усі інші дії, пов’язані з процедурою припинення діяльності Відродження 
здійснюються відповідно норм діючого законодавства. 

 
9. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ  

 
9.1. Внесення змін до Статуту Відродження є компетенцією зборів Відродження. 
 
9.2. Рішення зборів Відродження з питань змін та доповнень до Статуту 
приймається, якщо за нього проголосувало більше 3/4 голосів присутніх на 
зборах Відродження. 
 
9.3. Про зміни та доповнення до статуту Відродження подає (надсилає) до 
уповноваженого органу з питань реєстрації всі необхідні документи для 
прийняття повідомлення про зміни до Статуту. 


