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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Асоціація випускників геологічного факультету 

(ННІ «Інститут геології») Київського національного університету імені Тараса Шевченка» 

(далі Асоціація) є добровільним об'єднанням фізичних осіб на основі спільних інтересів. 

1.2. Назва Асоціації: 

 українською мовою: Асоціація випускників геологічного факультету (ННІ «Інсти-

тут геології») Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

 англійською мовою: Association of Graduates of the Geological Faculty (ESI “Institute 

of Geology”) Taras Shevchenko National University of Kiev. 

1.3.Асоціація є добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією, 

яка об’єднує випускників, викладачів, друзів геологічного факультету (ННІ «Інститут гео-

логії») Київського національного університету імені Тараса Шевченка, створена та діє 

відповідно до Конституції, Закону України «Про громадські об'єднання» та норм чинного 

законодавства України. 

1.4. Асоціація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самовря-

дування, законності та гласності. 

1.5. Місцезнаходження Асоціації: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90.  

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Головною метою Асоціації є сприяння розвитку та піднесення престижу геологічної 

освіти і науки в Україні, реалізація навчальних і наукових проектів розвитку геології в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та інших ЗВО України. 

2.2. Для досягнення своєї мети Асоціація виконує такі завдання: 

 підвищення престижу геологічної освіти і науки в Україні, зокрема, в  ННІ «Інсти-

тут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – 

Інститут) як в провідному навчальному закладі світового рівня; 

 правовий та соціальний захист інтересів членів Асоціації; 

 підтримка та розвиток зв'язків між членами Асоціації, створення умов для спілку-

вання випускників, студентів та викладачів геологічного факультету (ННІ «Інсти-

тут геології»), забезпечення інформаційного обміну між випускниками; 

 сприяння професійному зростанню випускників геологічного факультету (ННІ «Ін-

ститут геології»), створення умов для їх самореалізації; 

 зміцнення відносин партнерства, товариства і дружби між членами Асоціації та 

представниками різних країн світу, які займаються професійною діяльністю в галу-

зі геології; 

 сприяння професійної орієнтації і добору талановитої творчої молоді для вступу до 

ННІ «Інститут геології»; створення сприятливих умов для гармонійного розвитку 

особистостей студентів і студентського самоврядування; 

 розширення зв'язків і відносин Асоціації з підприємствами, їхніми об’єднаннями, 

міжнародними організаціями України та іноземних держав; 

 сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців, 

зміцнення зв'язків і відносин ННІ «Інститут геології» з іншими навчальними закла-

дами України та іноземних держав; 

 надання допомоги і підтримки членам Асоціації, а також викладачам, працівникам, 

студентам та колишнім працівникам геологічного факультету (ННІ «Інститут гео-

логії») в їх професійній діяльності. 
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2.3. Основні напрями діяльності Асоціації: 

 

 створення і ведення інформаційної бази даних випускників, забезпечення зв'язку 

з випускниками, встановлення і підтримка зв'язків між членами Асоціації, у тому 

числі для надання взаємної підтримки і допомоги; 

 організація ділового та культурного спілкування, допомога в організації зустрічей 

випускників; 

 залучення випускників до добровільної участі в реалізації проектів та програм ро-

звитку ННІ «Інститут геології», оснащенні навчальних і наукових лабораторій, 

удосконалення матеріальної бази та інфраструктури Інституту; 

 організація професійної і соціальної адаптації, сприяння працевлаштуванню мо-

лодих фахівців – випускників ННІ «Інститут геології»; 

 сприяння ресурсному забезпеченню наукових, технологічних, культурних і освітніх 

проектів Інституту; 

 сприяння досягненню Інститутом європейських стандартів освіти, розвитку ефек-

тивних форм підвищення професійної кваліфікації членів Асоціації у провідних 

навчальних закладах України та участі у міжнародних програмах навчання; 

 сприяння отриманню Інститутом грантів, благодійних і цільових коштів та майна, 

які безкоштовно надаються українськими та іноземними організаціями і громадя-

нами; 

 сприяння випуску і розповсюдженню періодичних та інших поліграфічних ви-

дань, які популяризують історичні і сучасні досягнення геологічного факультету 

(ННІ «Інститут геології») та їх випускників; 

 заснування іменних стипендіальних програм для заохочення кращих студентів 

Інституту, іменних наукових програм для розвитку науки; 

 сприяння публікації праць вчених Інституту та реалізація заходів морального і ма-

теріального заохочення провідних вчених і викладачів; 

 обмін досвідом з Асоціаціями випускників інших навчальних закладів, тому числі 

закордонних; здійснення заходів щодо створення філій Асоціації, у тому числі й за 

кордоном; 

 геологічна і екологічна пропаганда, здійснення заходів щодо охорони та захисту 

навколишнього природнього середовища. 

 сприяння виконанню державних і місцевих програм у галузі користування надра-

ми, захисту навколишнього природного середовища, розвитку туризму; 

 проведення дослідницької діяльності у галузі користування надрами, освіти, захис-

ту навколишнього природного середовища. 

 

3. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ 

 

3.1. Для реалізації мети та завдань, які передбачені цим Статутом, Асоціація у по-

рядку встановленому чинним законодавством має право: 

 представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у 

державних та громадських органах; 

 створювати установи та організації, засновувати підприємства, які необхідні для 

виконання статутних завдань; 

 одержувати від органів державної влади і управління та місцевого самоврядування 

інформацію, яка необхідна для реалізації своїх цілей і завдань; 

 засновувати засоби масової інформації; 

 вносити пропозиції до органів влади і управління, пропагувати свої ідеї та цілі; 

 користуватись іншими правами, які передбачені законами України. 
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4. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ  

 

4.1. Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним. 

4.2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянст-

ва, які у різні роки закінчили геологічний факультет (ННІ «Інститут геології») Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, викладачі та співробітники факультету 

(Інституту), особи, які поділяють цілі Асоціації і дотримуються вимог Статуту. 

4.3. Члени Асоціації приймаються за особистою заявою, яка подається до Правління Асо-

ціації. 

4.4. Члени Асоціації мають право: 

 обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації, брати участь у діяльності 

Асоціації; 

 брати участь в обговоренні питань діяльності Асоціації і реалізації її завдань, вно-

сити пропозиції і проекти з питань, які пов'язані з її діяльністю; 

 одержувати будь-яку інформацію про діяльність Асоціації; 

 за дорученням керівних органів Асоціації представляти її інтереси та виступати від 

її імені, використовувати символіку Асоціації; 

 публікувати свої роботи у заснованих Асоціацією виданнях, одержувати рекомен-

дації і рецензії Асоціації; 

 добровільно вийти з Асоціації. 

4.5. Члени Асоціації зобов’язані: 

 дотримуватись положень Статуту Асоціації;  

 виконувати рішення керівних органів Асоціації; 

 сприяти здійсненню завдань Асоціації; 

 брати участь у публічних заходах, що проводяться Асоціацією. 

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ 

 

5.1. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція делегатів (надалі Конференція), що 

скликається Правлінням Асоціації. Норми представництва членів Асоціації на Конферен-

цію визначається Правлінням Асоціації. Конференція правочинна за умови участі у ній 

більше ніж 50% делегатів.  

5.2. Звітно-виборчі конференції скликаються один раз на 5 (п'ять) років. Крім звітно-

виборчих конференцій з ініціативи Правління або за вимогою не менш ніж 1/3 членів 

Асоціації можуть скликатися позачергові конференції. Час та місце проведення конферен-

ції встановлюється Правлінням Асоціації. Конференція має право прийняти рішення з усіх 

питань діяльності Асоціації. Рішення приймається більшістю голосів присутніх на Конфе-

ренції делегатів. Рішення про зміни до Статуту та про припинення діяльності Асоціації 

вирішуються ¾ присутніх на конференції. 

5.3. До компетенції Конференції відносяться: 

 внесення змін та доповнень до Статуту; 

 обрання Правління і Ревізійної комісії Асоціації; 

 затвердження програм і звітів про роботу Правління і Ревізійної комісії Асоціації; 

 визначення основних напрямків діяльності Асоціації;  

 прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію Асоціації; 

 з ініціативи Правління на розгляд Конференції можуть виноситися і інші питання. 

5.4. Органами Асоціації є Правління і Ревізійна комісія. 

5.5. Правління Асоціації є керівним органом на період між Конференціями, обирається 

терміном на 5 років та виконує функції з управління його поточною організаційною дія-

льністю. 

5.6. Правління Асоціації: 
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 скликає Конференцію Асоціації; 

 розробляє програми діяльності Асоціації; 

 приймає рішення про прийом і виключення членів Асоціації, 

 розглядає і затверджує річний звіт Асоціації; 

 організовує та контролює виконання усіх заходів Асоціації. 

5.7. Голова Правління Асоціації: 

 здійснює оперативне управління справами Асоціації в межах, встановлених даним 

Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повно-

важень забезпечує виконання їх рішень 

 головує на засіданні Правління та організовує його роботу; 

 виступає від імені Асоціації, представляє Асоціацію у відносинах з органами дер-

жавної влади, юридичними та фізичними особами як в Україні, так за кордоном; 

видає накази, підписує угоди, видає доручення; 

 веде ділове листування від імені Асоціації; 

 здійснює інші заходи, пов'язані з поточним керівництвом Асоціації. 

5.8. У випадку відсутності Голови Правління, його обов'язки виконує один із заступників 

5.9. Ревізійну комісію Асоціації, в складі, визначеному Правлінням, обирає Конференція і 

вона підзвітна Конференції. На своєму засіданні комісія обирає Голову та заступника. Ре-

візійна комісія щорічно здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Правління 

та Голови Правління, складає звіт і представляє його на затвердження Конференції. Реві-

зійна комісія має право знайомитися зі всіма документами, які зв'язані з фінансово-

господарською діяльністю Правління, вимагати надання їй необхідних матеріалів, бухгал-

терських та інших документів для перевірки діяльності Асоціації. Голова та члени Прав-

ління не можуть бути членами Ревізійної комісії. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

 

11.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством 

України. 

11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Конференції , якщо за це проголо-

сували більше 50 % делегатів, що присутні на ній. Про зміни, що відбулися в статутних 

документах, Асоціація у п'ятиденний термін повідомляє орган Державної реєстрації. 

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ 

 

7.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєд-

нання, поділу, перетворення) чи ліквідації. 

7.2. Реорганізація здійснюється за рішенням Конференції. 

7.3. Асоціація може бути ліквідована: за рішенням Конференції; за рішенням суду. 

7.4. Ліквідацію Асоціації здійснює комісія, яку призначає орган, що прийняв рішення про 

ліквідацію Асоціації. 

7.5. Документи після ліквідації передаються на збереження в Державний архів в установ-

леному порядку. 

 
 

 


