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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Громадська організація «Бібліотечна асоціація м. Суми» є незалежною громадською 

організацією, яка об'єднує на добровільних засадах осіб, професійно пов'язаних з 

бібліотечною справою, бібліографічною та інформаційною діяльністю та тих, хто 

зацікавлений у їх розвитку на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх 

прав і свобод. 

1.2. Громадська організація «Бібліотечна асоціація  м. Суми» у своїй діяльності керується 

Конституцією України, чинним законодавством, Законом України «Про громадські 

об'єднання» та цим Статутом. 

1.3. Громадська організація «Бібліотечна асоціація м. Суми» діє на принципах 

добровільності, гласності, самоврядування, законності та рівноправності його членів. 

1.4. Громадська організація «Бібліотечна асоціація м. Суми» тісно співпрацює з 

державними установами, громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими 

громадянами, зацікавленими у розвитку бібліотечної справи. 

1.5. Громадська організація «Бібліотечна асоціація м. Суми» є неприбутковою 

громадською організацією та не ставить на меті отримання прибутку в процесі 

здійснення своєї діяльності.  

1.6. Громадська організація «Бібліотечна асоціація м. Суми» утворена та зареєстрована в 

порядку, визначеному законом, що регулює її діяльність як неприбуткової. Набуває 

статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації. 

1.7. Громадська організація «Бібліотечна асоціація м. Суми»  репрезентує інтереси її 

членів в  Українській Бібліотечній Асоціації, державних органах влади і управління 

міста Суми. 

II. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ 

2.1.Основною метою діяльності Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» 

є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи міста Суми, забезпечення права 

користувачів та споживачів інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та 

інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших 

спільних інтересів членів організації. 

2.2. Основними завданнями Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» є: 

 сприяння доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та 

інформації; 

 сприяння формуванню   у   суспільстві   усвідомлення   пріоритету   бібліотеки, 

як  центру інформації та  осередку культури, привернення уваги суспільства до 

її проблем; 

 сприяння вдосконаленню бібліотечного законодавства, організації та управління 

бібліотечною справою; 

 сприяння підвищенню престижу бібліотек. 

ІІІ. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ. 

3.1.Для реалізації мети та завдань Громадська організація «Бібліотечна асоціація м. 
Суми» в установленому законом порядку: 

 вживає заходів щодо привернення уваги широкого кола громадськості для 

вирішення проблем, які стосуються бібліотечної справи; 

  бере участь у проведенні незалежної експертизи планів і програм розвитку 
бібліотечної справи в м. Суми; 



 організує громадське обговорення та забезпечує інформування громадськості з 

проблем галузі та шляхів їх вирішення; 

 підтримує ініціативи громадських рухів, установ та організацій, програм 
депутатів спрямовані на розвиток культури бібліотечної справи; 

 сприяє професійному і соціальному розвитку членів Громадської організації 

«Бібліотечна асоціація м. Суми», удосконаленню системи їх безперервної 

освіти, формуванню середовища професійного спілкування; 

 розповсюджує досягнення світового досвіду, бере участь у поширенні 
міжнародних зв'язків; 

 проводить конкурси, вуличні акції та інші заходи з питань бібліотечно-
інформаційної діяльності; 

 організує соціальний захист бібліотекарів, бібліографів та інформаційних 
працівників, сприяє поліпшенню умов їх праці та побуту, встановленню 

належної оплати їх праці i пенсійного забезпечення, зміцненню професійної 

солідарності.  

   

IV. ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ  

«БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ м. СУМИ» 

4.1.Членство у Громадській організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» є індивідуальним. 

4.2.Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, які визнають Статут 

Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми», професійно пов'язані з 

бібліотечною справою чи виявляють цікавість до неї, беруть участь у діяльності 

Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми», підтримують її матеріально. 

4.4.Прийом індивідуальних членів здійснюється за рішенням Голови Громадської 

організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» на підставі письмової заяви вступника. 

4.6.Добровільний вихід члена з Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» 

здійснюється шляхом подання письмової заяви Голові Громадської організації 

«Бібліотечна асоціація м. Суми» у термін не пізніше, ніж за місяць до дати виходу. 

4.7.Членство може бути припинено за рішенням конференції Громадської організації 

«Бібліотечна асоціація м. Суми» у тому випадку, коли діяльність члена Громадської 

організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» суперечить її цілям. 

 

V. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ м. СУМИ» 

Члени Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» мають право: 

 вибирати і бути обраними у керівні органи Громадської 
організації «Бібліотечна асоціація м. Суми»;  

 брати   участь   у   всіх   видах   діяльності,   яка  проводиться   Громадською 
організацією «Бібліотечна асоціація м. Суми»;  

 виносити   на   обговорення   керівних   органів   Громадської організації 

«Бібліотечна асоціація м. Суми» пропозиції, пов'язані з цілями та завданнями; 

    користуватися в повному обсязі інформацією та послугами, що надає Громадська 
організація «Бібліотечна асоціація  м. Суми» ; 

    користуватися допомогою і захистом у межах завдань та можливостей Громадської 
організації «Бібліотечна асоціація м. Суми»; 

   мати   вичерпану   інформацію   про   діяльність   Громадської організації 
«Бібліотечна асоціація м. Суми»; 



 члени Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» зобов'язані: 
-  дотримуватися    вимог    Статуту    Громадської організації «Бібліотечна 

асоціація м. Суми» і сплачувати  щорічно добровільні пожертвування; 

   -   виконувати рішення, які приймаються органами Громадської  організації 

«Бібліотечна асоціація м. Суми»; 

   -  сприяти вирішенню завдань, які визначені у Статуті Громадської організації 
«Бібліотечна асоціація м. Суми»; 

-    брати активну участь у роботі органів Громадської   організації «Бібліотечна 

асоціація м. Суми», до яких вони обрані. 

VI. СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ  
 

6.1. Керівним органом Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» є 

Конференція, яка може бути звітно-виборною, робочою і надзвичайною. 

6.1.1  Звітно-виборна конференція скликається не рідше одного разу на  три роки для 

звіту про діяльність Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми», 

виборів керівних органів і розробки основних напрямків діяльності Громадської 

організації «Бібліотечна асоціація м. Суми». 

6.1.2 Робоча конференція Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» 

скликається в міру необхідності для розв'язання поточних справ. 

6.1.3    Надзвичайна конференція скликається на вимогу ревізійної комісії або за заявою, 

підписаною не менш, ніж третиною членів Громадської організації «Бібліотечна 

асоціація м. Суми». 

6.1.4 Робоча конференція вважається повноважною, якщо в її роботі беруть участь 

представники більше половини членів Громадської організації «Бібліотечна 

асоціація м. Суми», звітно-виборна та надзвичайна конференція – за наявності 

представників двох третин членів. 

6.1.5 Компетенцією Конференції є: 

 затвердження     Статуту     Громадської     організації «Бібліотечна асоціація м. 

Суми» та внесення змін та доповнень до нього; 

 обрання  голови  Громадської  організації  «Бібліотечна асоціація м. Суми», 
ревізійної комісії терміном на три роки; 

 розмір вступних та щорічних добровільних пожертвувань встановлюється  і 

затверджується Конференцією Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. 

Суми»; 

 затвердження звіту голови Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» 
про її діяльність, звіту ревізійної комісії і фінансового звіту; 

 вибір делегатів на конференцію ВГО «Українська Бібліотечна Асоціація»; 

 вибір ревізійної комісії. 
6.1.6    Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх 

членів. 

6.1.7   Голова Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» керує її роботою, 

репрезентує Громадську організацію «Бібліотечна асоціація м. Суми» в державних 

органах, громадських та інших організаціях, відкриває рахунки в банківських 

установах, має право першого підпису фінансових та інших документах 

Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми». 

6.2 Повноваження керівних органів Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. 

Суми»: 

 реалізують    програми    діяльності    Громадської    організації «Бібліотечна 

асоціація м. Суми»; 

 створюють робочі органи, необхідні для забезпечення діяльності Громадської 
організації «Бібліотечна асоціація м. Суми»; 

 приймають в члени Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми»; 



 забезпечують виконання рішень Конференції; 

 здійснюють   управління   коштами   Громадської організації «Бібліотечна 

асоціація м. Суми». 

6.3 Ревізійна комісія контролює виконання статутних вимог, фінансово-господарську 

діяльність Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми». 

6.3.1 Ревізійна комісія обирається Конференцією відкритим голосуванням, простою 

більшістю голосів терміном на період раз на три роки між звітно-виборними 

конференціями з числа делегатів Конференції. Склад і кількість членів ревізійної 

комісії визначається Конференцією. 

6.5.1 Члени ревізійної комісії обирають із свого складу голову та секретаря терміном на 

три роки. 

 

 

VII. МАЙНО ТА КОШТИ  

ГО «БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ м. СУМИ»  

7.1 Громадська організація «Бібліотечна асоціація м. Суми» може мати у власності 
кошти, необхідні для здійснення її статутних завдань. 

7.2 Кошти Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми»  витрачаються на: 

 проведення конкурсів та інших заходів; 

 забезпечення поточної діяльності Громадської організації «Бібліотечна 
асоціація м. Суми»; 

 оплату витрат на відрядження членів Громадської організації «Бібліотечна 

асоціація м. Суми»; 

 інші цілі, які не суперечать Статуту. 

 7.3.  Громадська організація «Бібліотечна асоціація м. Суми» зобов’язана вести 

оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в 

органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку і 

розмірах, передбачених законодавством. 

7.4.  У Громадській організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» забороняється розподіл 

отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), 

членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 

внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з Громадською 

організацією «Бібліотечна асоціація м. Суми» осіб.  

7.5.  Доходи (прибутки) Громадської організації  «Бібліотечна асоціація м. Суми» 

використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Громадської 

організації «Бібліотечна асоціація м. Суми», реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми», 

визначених даним Статутом та чинним законодавством України.  

   

 

 

VIIІ.   ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

 

8.1  Зміни до Статуту в новій редакції приймаються відповідно до вимог цього Статуту 

рішенням більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх членів на Конференції 

Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» шляхом викладення його у 

новій редакції.   

 8.2. Нова редакція Статуту Громадської  організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» 

підлягають державній реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством 

України. 

 

 

 

 



ІХ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ,  

БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ М. СУМИ»  ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 

 

9.1  Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Громадської  організації «Бібліотечна 

асоціація м. Суми» можуть бути оскаржені членами організації. 

9.2 На дії, бездіяльність або рішення Конференції Громадської  організації «Бібліотечна 

асоціація м. Суми» скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства 

на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень. 

9.3. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у 

межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких: 

9.3.1 Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Громадської  організації 

«Бібліотечна асоціація м. Суми». 

9.3.2 Створено перешкоди для здійснення членом Громадської  організації «Бібліотечна 

асоціація м. Суми» його прав та /чи законних інтересів чи свобод. 

9.3.3 Незаконно покладено обов’язки на члена Громадської  організації «Бібліотечна 

асоціація м. Суми» або незаконно застосовано до нього дисциплінарна 

відповідальність. 

 

 

Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ  

ОРГАНІЗАЦІЇ «БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ М. СУМИ»   

 

9.1.       Припинення діяльності Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» 

здійснюється:  

             1) за рішенням Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми», 

прийнятим Конференцією, у визначеному Статутом порядку, шляхом 

саморозпуску або реорганізації;  

              2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск). 

9.2.    Громадська організація «Бібліотечна асоціація м. Суми» має право в будь-який час 

прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). Конференція, 

яка прийняла рішення про саморозпуск Громадської організації «Бібліотечна 

асоціація м. Суми», створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу 

здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення 

діяльності Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. Суми» , а також 

приймає рішення щодо використання коштів Громадської організації «Бібліотечна 

асоціація м. Суми» після її ліквідації відповідно до Статуту та вимог чинного 

законодавства України. 

9.3.     У разі припинення діяльності Громадської організації «Бібліотечна асоціація м. 

Суми» її активи передаються за рішенням одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету в порядку 

та на умовах, передбачених чинним законодавством України.  

9.4.    Громадська організація «Бібліотечна асоціація м. Суми» вважається такою, що 
припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до єдиного 

державного реєстру. 

 

 

 

 

 

Секретар  ГО «Бібліотечна асоціація м. Суми» _______________________ С. А. Мамай 

 

 

 


