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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Асоціація педіатрів України (АПУ), далі по тексту - Асоціація, є 
незалежною самоврядною Всеукраїнською громадською організацією, яка 
об'єднує на добровільних засадах лікарів-педіатрів та лікарів суміжних 
спеціальностей, які займаються практичною діяльністю, а також науковою і 
педагогічною роботою для реалізації мети та завдань, передбачених цим 
Стаїугом.

1.2. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, 
чинного законодавства та цього Статуту.

1.3. Асоціація співпрацює з різноманітними державними установами, 
громадськими організаціями, підприємствами, товариствами як в Україні, так і 
за кордоном, з питань, що відносяться до статутної діяльності, спираючись на 
творчу ініціативу та активність своїх членів.

1.4. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку наукових і 
практичних проблем в галузі педіатрії, захист законних інтересів членів 
Асоціації.

1.5. Діяльність Асоціації поширюється на теріторію України.
1.6. Місце знаходження Асоціації - м. Київ, Інститут педіатрії, акушерства 

та гінекології АМН України (254050, Київ, вул. Мануїльського. 8),
тел. 213-80-67.

II. ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ І НАПРЯМКИ її  ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Асоціація ставить перед собою такі завдання:
• Сприяння зростанню професіоналізму українських спеціалістів шляхом 

підвищення їх кваліфікації до рівня міжнародних вимог за допомогою 
розповсюдження власного досвіду та тісного всебічного контакту з фахівцями 
інших країн світу, що має привести до офіційного визначення українських 
спеціалістів та їх кваліфікаційних посвідчень за кордоном;

• Відстоювання та розповсюдження пріорітетних досягнень української науки і 
практики в галузі педіатрії;

• Розробка, внесення та розгляд компетентних органів охорони здоров'я і 
Академії медичних наук України конкретних пропозицій по вирішенню 
актуальних проблем фундаментального та прикладного характерів в галузі 
педіатрії та розробки нових організаційних заходів по збереженню здоров'я 
дітей України;

• Сприяння підвищенню рівня післядипломної підготовки спеціалістів-педіатрів’ 
та фахівців суміжних спеціальностей в Україні з метою досягнення їх 
кваліфікації до рівня міжнародних вимог;

2.2 Для здійснення своїх статутних завдань Асоціація:
• Сприяє впровадженню досягнень вітчизняної і зарубіжної медичної техніки, 

забезпеченню нею наукових досліджень;
• Розповсюджує найновішу світову наукову інформацію в галузі педіатрії та 

суміжних спеціальностей серед медичних працівників України;



• Сприяє реалізації "ноу-хау" в галузі педіатрії;
• Сприяє навчанню та підвищенню кваліфікації закордонних педіатрів, які 

навчаються чи проходять стажування в Україні;
• Впроваджує активне співробітництво з українськими та зарубіжними 

організаціями, які вирішують проблеми екології, розповсюдження і 
застосування екологічно чистих технологій, лікувальних препаратів та 
продуктів дитячого харчування;

• Організує та проводить педіатричні конгреси, конференції, семінари, 
симпозіуми, виставки (в тому числі міжнародні), виступи українських та 
іноземних фахівців, обмін спеціалістами для навчання та обміну досвіду;

• Встановлює прямі зв’язки із профільними зарубіжними організаціями, 
науковими і практичними центрами, окремими спеціалістами, а також 
громадськими організаціями, контакти з якими сприятимуть розширенню 
діяльності Асоціації;

• Може вступати в громадські міжнародні (неурядові) організації, підгримувати 
прямі міжнародні зв'язки, укладати відповідні угоди з питань, що відносяться 
до статутної діяльності;

• Мас право вести зовнішньо-економічну діяльність в установленому 
законодавством порядку;

• Надає у встановленому порядку практичні, науково-методичні та 
інформаційні послуги з питань педіатрії;

• Здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення 
госпрозрахункових установ та організацій із статутом юридичної особи, 
засновувати підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством.

III. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

3.1. Членство в Асоціації є добровільним, воно може бути індивідуальним, 
колективним та почесним.

3.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути особи, які мають 
вищу медичну, біологічну га іншу освіту, працюють в галузі педіатрії, суміжних 
спеціальностях, або активно сприяють її діяльності, визнають цей Статут, 
виконують його вимоги і беруть участь в діяльності Асоціації.

3.3. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи педіатричних 
установ, медичних підприємтсв та організацій усіх форм власності, що визнають 
Статут Асоціації, виконують його вимоги і беруть участь в її діяльності.

3.4. Члени Асоціації сплачують вступні і щорічні членські внески у 
розмірах, що встановлюються Правлінням Асоціації.

3.5. Почесними членам асоціації можуть бути громадяни України та інших 
країн, які сприяють поліпшенню діяльності Асоціації.

3.6.Прийом до асоціації проводиться місцевими осередками і 
затверджується правлінням Асоціації: колективних членів - на підставі рішення 
зборів колективу, індивідуальних членів - на підставі особистих заяв громадян.

3.7. Членство в Асоціації припиняється рішенням загальних зборів 
місцевих відділень:



- за власним бажанням члена;
- за невиконанням вимог Статуїу Асоціації. В цьому випадку членські 

внески не повертаються . Рішення щодо випадків невиконання вимог Статуїу з 
боку членів асоціації приймається Правлінням Асоціації.

3.8. Індивідуальні та колективні члени Асоціації (через своїх представників) 
мають право:

- Обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;
- Брати участь у всіх заходах Асоціації;
- Одержувати з боку Асоціації різноманітну допомогу;
- Звертатися з заявами, запитаннями і пропозиціями до будь якого органу 

Асоціації і отримувати відповіді на них по суті.
3.9. Індивідуальні та колективні члени (через своїх представників) 

зобов'язані:
- Дотримуватися вимог Статуту Асоціації;
- Брати участь у діяльності Асоціації;
- Сплачувати щорічні членські внески.

IV. СТАТУТНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Основу Асоціації складають її місцеві осередки, які створюються за 
місцем роботи, навчання, проживання при наявності не менше 5 членів. 
Місцевий осередок в разі його державної реєстрації набуває статусу юридичної 
особи. В цьому випадку такий осередок діє на підставі свого положення, яке 
приймається на загальних зборах осередку і затверджується Правлінням 
Асоціації. Положення осередків Асоціації не повинні суперечити цьому 
Статутові.

4.2. Керівними органами Асоціації є Конференція, Правління. Найвищим 
керівним органом Асоціації є Конференція, яка скликається не рідше одного разу 
на три роки. Норми представництва на Конференцію встановлюються 
Правлінням Асоціації. Позачергові Конференції скликаються за ухвалою 
Правління, контрольно-ревізійної комісії або за вимогою не менше як 1/3 
індивідуальних членів Асоціації. Конференція вважається правомочною, якщо на 
ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів від місцевих осередків.

4.3. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього голосували 
2/3 присутніх делегатів. Порядок голосування встановлюється Конференцією.

4.4. До компетенції Конференції належить:
- Затвердження Статуїу Асоціації та внесення змін і доповнень до нього;
- Визначення напрямків діяльності Асоціації;
- Обрання Президента, Віце-президента, Правління та ревізійної комісії 

строком на три роки;
- Реалізація права власності на кошти та майно Асоціації;
- Прийняття рішень про припинення діяльності Асоціації;
- Затвердження звітів Правління і ревізійної комісії. До компетенції 

Конференції належить також рішення будь якого питання з діяльності Асоціації.
4.5. В період між Конференціями діяльністю асоціації керує Правління на



чолі з Президентом. Засідання Правління проводяться не рідше двох раз на рік і 
вважаються правомочними при наявності більш як половини членів Правління. 
Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів на засіданні.

4.6. До складу правління входять Президент* Віце-президент, 
відповідальний секретар, радник Президента, голови осередків Асоціації.

4.7. Правління визначає поточні завдання діяльності Асоціації, реалізує 
рішення Конференції та:

- затверджує перспективний і поточні плани роботи, вирішує в особливих 
випадках питання виключення із членів Асоціації, у виключних обставинах може 
також оновлювати свій склад за рахунок виведення та кооптування нових членів 
з наступним затвердженнням на Конференції;

- затверджує річний бюджет Асоціації, розглядає питання про його 
виконання, кошторис доходів і витрат, структуру штатів;

- у виключних випадках вносить зміни та доповнення до Статуту з 
наступним їх затвердженням на Конференції Асоціації;

- координує діяльність всіх ланок Асоціації, створює постійні та тимчасові 
комісії з окремих напрямків роботи Асоціації та затверджує про них положення, 
заслуховує звіти про їх роботу, розглядає та затверджує заходи щодо 
морального та матеріального стимулювання членів за рахунок Асоціації;

- приймає рішення з питань, пов'язаних з участю асоціації в діяльності 
міжнародних організацій, створення Асоціацією господарських структур та 
створення нових осередків Асоціації, затверджує положення про їх діяльність;

- обирає строком на 3 роки відповідального секретаря;
- інформує українську громадськість про діяльність Асоціації;
- скликає конференції Асоціації;
- здійснює в межах, затверджених Конференцією, розпорядження майном 

та коштами Асоціації.
4.8. Керівництво роботою Асоціації в період між засіданнями Правління 

здійснює Президент і Віце-президент, які обираються Конференцією на три роки 
і не більше як на два терміни підряд.

4.9. Президент:
- Представляє без доручення Асоціацію перед усіма юридичними і 

фізичними особами;
- Укладає договори від імені Асоціації;
- Відкриває та закриває рахунки в установах банків;
- Призначає строком на три роки радника Президента, секретаріат та 

виконавчого директора;
- Головує на засіданнях Правління та керує його роботою, виступає із 

звітами про роботу Правління на Конференціях;
- Затверджує штатний розпис.
4.10. У випадках тимчасової відсутності Президента його обов'язки 

виконує Віце-президент.
4.11. Ревізійна комісія асоціації обирається Конференцією на три роки і не 

більше, як на два терміни підряд. Члени ревізійної комісії не можуть бути



обраними в керівні органи Асоціації. Ревізійна комісія діє у відповідності до 
Положення, яке приймається Правлінням Асоціації.

V. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Асоціація може мати необхідне для виконання статутних завдань 
майно: будови і споруди, транспортні засоби та інше майно, необхідне для 
виконання статутних завдань.

5.2. Асоціація використовує свої кошти на виконання статутних вимог та 
благодійну діяльність.

5.3. Кошти Асоціації складаються із:
- Вступних та членських внесків;
- Відрахувань з доходів виробничої діяльності госпрозрахункових 

організацій, створених Асоціацією;
- Добровільних пожертвувань, заповітів, інших внесків приватних осіб, 

установ, організацій та підприємств в Україні і за її межами;
- Інших не заборонених законом надходжень.
5.4. Розміри вступних, членських внесків та %% відрахування в бюджет 

Асоціації з надходжень осередків Асоціації затверджуються Правлінням 
Асоціації.

5.5. Держава та її органи не несуть відповідальності по зобов'язанням 
Асоціації. Асоціація не несе відповідальності по зобов'язаннях держави та її 
органів.

5.6. Асоціація, створені нею установи та організації ведуть оперативний та 
бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної 
податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядках і розмірах, 
передбачених законодавством.

5.7. Кошти та інше майно Асоціації, в тому числі і в разі її ліквідації, не 
можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання 
статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених 
законодавством, на підставі рішення суду спрямовуються в доход держави,

YI. ПРАВОВИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

6.1. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, 
виступає учасником цивільно-правових в ід н о с и н , має самостійний баланс, 
рахунки в банківських установах, печатку, штампи, бланки із своїм 
найменуванням, символіку, зразки якої затверджуються Правлінням та 
реєструються в установленому порядку. Асоціація може бути позивачем та 
відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах.

YII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається на підставі рішення 
Конференції, якщо за це рішення проголосувало не менше 4/5 делегатів, шляхом



ліквідації або реорганізації.
7.2. Ліквідація Асоціації також може бути здійснена на підставі рішення 

суду у випадках, передбачених законодавством.
7.3. У випадку ліквідації Асоціації органом, який затвердив рішення про її 

ліквідацію, обирається ліквідаційна комісія, яка в и я е л я є  дебіторів та кредиторів 
Асоціації, складає ліквідаційний баланс.

У1ІІ. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Зміни та доповнення до Статуїу вносяться Конференцією Асоціації. У 
виключних випадках зміни та доповнення до Статуїу можуть бути внесені на 
Правлінні з наступним затвердженням на черговій чи позачерговій Конференції 
Асоціації.
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