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СТАТУТ

Громадської організації
Всеукраїнське товариство
«Гуцульщина»

1. Загальні положення
1.1. Громадська організація Всеукраїнське товариство.
«Гуцульщина» (далі - Гуцульщина) створено за рішенням Установчих зборів
засновників Гуцульщини у відповідності до Конституції України, Закону України
«Про громадські об'єднання» та актів законодавства прийнятих відповідно до
нього. Гуцульщиина є вільною у виборі напрямів своєї діяльності у межах,
передбачених Законом та цим Статутом.
1.2. Гуцульщина є неприбутковим, добровільним громадським об'єднанням,
заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності по захисту
прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб, задоволення суспільних,
зокрема, економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів,
для спільної реалізації мети діяльності Гуцульщини, визначеної цим Статутом.
1.3. Гуцульщина створена і діє на основі добровільності,
рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності. Гуцульщина
вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.4. Гуцульщину створено на невизначений термін.
1.5. Повне найменування Гуцульщини: українською мовою Громадська організація Всеукраїнське товариство «Гуцульщина», англійською NGO All-Ukrainian Association "Hutsulshchyna". Скорочене найменування:
українською мовою – ГО ВТ «Гуцульщина», англійською – NGO AUA
"Hutsulshchyna".
1.6. Діяльність Гуцульщини має суспільний характер, що не
суперечить його взаємодії з органами державної влади та місцевого
самоврядування, тісному контакту з іншими громадськими організаціями, рухами,
фондами та окремими громадянами.
1.7. Гуцульщина набуває статусу юридичної особи з моменту
держаної реєстрації.
1.8. Гуцульщина має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм
найменуванням, емблему, прапор, що зареєстровані у встановленому законом
порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки,
що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.
1.9. Гуцульшина не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени не
відповідають за зобов'язаннями Гуцульщини, за винятком випадків, коли вони
беруть на себе такі зобов'язання.
1.10. Гуцульщина здійснює діяльність, метою якої не може бути
одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів Гуцульщини, інших
пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Гуцульщини.
1.11. Гуцульщина може взаємодіяти з національними та іноземними
громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями,
підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні
договори, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать
міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту.

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основна мета Гуцульщини:
налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування і
виконавчої влади, підприємствами та організаціями, науково-освітніми
установами, творчими спілками, громадськими організаціями, засобами масової
інформації в соціально-економічній, культурно-мистецькій, освітянсько-науковій
і краєзнавчх сферах.
2.2. Завданнями Гуцульщини є:
 сприяння органам місцевого самоврядування, виконавчої влади та
громадським організаціям у пошуку шляхів перспективного соціально економічного розвитку регіону Гуцульщини;
 налагодження співпраці з цих питань з органами законодавчої та
виконавчої влади України;
 спільно із зацікавленими установами, відомствами та організаціями
проводити роботу по збереженню історичної та культурної спадщини гуцулів,
підтримувати майстрів народної творчості і прикладного мистецтва,
письменників та видавців;
 організовувати проведення Міжнародних Гуцульських фестивалів,
виставок народної творчості і прикладного мистецтва, інших культурно просвітницьких заходів пов'язаних з історичною спадщиною, архітектурою,
традиціями, побутом гуцулів в різних регіонах України;
 сприяти проведенню регіональних та міжнародних конференцій,
круглих столів з різних аспектів соціально-економічного, державно політичного, культурно-духовного розвитку регіону Гуцульщини та
збереження надбань гуцульської культури в Україні та за її межами;
 вироблення пропозицій, рекомендацій органам державної влади до
проектів відповідних законів, інших нормативних актів, що стосуються
проблем краю та проживання гуцулів в інших регіонах України;
 налагодити співпрацю з науковими та освітянськими установами
щодо виховання у молоді поваги до історичних надбань та сьогодення
Гуцульщини. З цією метою сприяти у проведенні зльотів творчої молоді,
надавати допомогу у виданні науково-популярної, методичної та краєзнавчої
літератури;
 налагодити видавництво журналу «Гуцульщина»;
 створити сторінку в інтернеті для висвітлення суспільно політичного, громадського і духовно-культурного життя гуцулів в Україні та
за кордоном;
 спільно з органами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями, соціально-культурними, науковими і освітніми закладами
сприяти створенню Відділень Гуцульщини в Україні та за кордоном.
Встановлювати з ними культурно-освітні та гуманітарні зв'язки.

 налагоджувати зв'язки з видатними діячами України та зарубіжжя,
вихідцями з Гуцульщини;
 вшановувати пам'ять історичних постатей, що прилучились до
розвитку Гуцульщини;
 забезпечувати підтримку існуючих та відкриття нових історико краєзнавчих музеїв Гуцульщини в Україні та за кордоном;
 сприяти бережливому ставленню до використання природних ресурсів
та розвитку етно - екотуризму в гуцульському регіоні;
 ініціювати відкриття шкіл (факультативів) по навчанню гуцульської
діалектичної говірки, ведення традиційної гуцульської господарки та
виробництва екологічно чистої продукції.
3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ
ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГУЦУЛЬЩИНИ.
3.1. Членом Гуцульщини можуть бути громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які перебувають в Україні, на законних підставах досягли 18
річного віку та активно сприяють виконанню Статутних завдань Гуцульщини.
Членство в Гуцульщині є фіксованим і підтверджується записом в реєстрі членів
відокремленого підрозділу (далі - Відділення).
3.2. Прийом у члени Гуцульщини здійснюється на зборах Відділення простою
більшістю за письмовою заявою кандидата протягом місяця з моменту подання
заяви. Відмова у прийнятті особи членом Гуцульщини повинна бути
мотивованою.
Збори Відділення приймають рішення про прийняття особи в члени
Гуцульщини та вносять відповідний запис у Реєстр членів Гуцульщини, не
пізніше як через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа
підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх
персональних даних, відповідно, до статутних завдань і чинного закокнодавсва.
3.3. Членство в Гуцульщині є індивідуальне.
3.4. Фізична особа, яка бажає стати членом Гуцульщини повинна подати
письмову заяву на ім’я голови Відділення про її вступ до Гуцульщини з
пред’явленням документів, що посвідчують особу та надати необхідні відомості
визначені цим Статутом.
Відомостями, які додаються особою до заяви про вступ до
Гуцульщини є:
 анкета заповнена за формою встановленою Управою Гуцульщини;
 перелік інших відомостей про заявника (за бажанням);
3.5. Засновники Гуцульщини та її Відділень набувають членство автоматично
після державної реєстрації Гуцульщини та легалізації Відділення.
3.6. Членство особи в Гуцульщині підтверджується посвідченням Гуцульщини,
порядок видачі та форма якого затверджується Управою Гуцульщини.
3.7. Облік членів Гуцульщини та сплати ними членських внесків
здійснюється Відділенням.

3.8. Члени Гуцульщини мають право:
 обирати і бути обраними до складу статутних органів Гуцульщини;
 брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних
органів, до складу яких вони обрані;
 вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою
точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 одержувати інформацію з питань діяльності Гуцульщини;
 вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що
обговорюються в Гуцульшині до прийняття рішень з цих питань;
 висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які
пропонуються для обрання до статутних органів Гуцульщини;
 брати участь в усіх заходах, що проводяться Гуцульщиною;
 вільно виходити з Гуцульщини за власною письмовою заявою;
 вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів.
3.9. Члени Гуцульщини зобов'язані:
 виконувати вимоги цього Статуту;
 брати активну участь у виконанні ухвал та рішень статутних органів,
проведенні заходів спрямованих на підтримку Гуцульщини, всебічно
сприяти зміцненню його авторитету;
 сплачувати членські внески;
 пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Гуцульщини;
 виконувати вимоги керівних органів Гуцульщини, Відділення, у якому член
Гуцульщини перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання
персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.
3.10. Припинення членства в Гуцульщині відбувається на підставі:
 письмової заяви члена, поданої до зборів Відділення або іншого статутного
органу Гуцульщини, яким було прийнято рішення про прийом особи у
члени Гуцульщини;
 рішення зборів або уповноваженого нею органу;
 членство в Гуцульщині припиняється у разі смерті особи;
 припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будьяких зобов’язань віфдповідно до цивільно-правових чи трудових договорів;
 припинення членства має наслідком припинення перебування особи на
посаді;
 збори Відділення приймають рішення про включення члена Гуцульщини в
випадку:
- неодноразового порушення вимог Статуту;
- вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Гуцульщинпи;
- вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову
шкоду Гуцульщині;
- неучасті в діяльності Гуцульщини протягом 12 попередніх місяців.
3.11. Збори мають право приймати рішення про прийняття інших осіб, які
сприяли виконанню статутних завдань Гуцульщини протягом не менше ніж 12

місяців, в почесні члени Гуцульщини на підставі рекомендації двох членів
Гуцульщини.
3.12. Управа має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського
заохочення для членів Гуцульщини, які сприяли виконанню статутних завдань
Гуцульщини.
4. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГУЦУЛЬЩИНИ.
4.1. З'їзд - найвищий керівний орган Гуцульщини, який скликається Головою
Гуцульщини не рідше одного разу на чотири роки. Позачерговий З'їзд може бути
скликаний на вимогу 1/3 членів Гуцульщини або Головою Гуцульщини.
4.2. Керівними особами Гуцульщини є: Голова Гуцульщини, перший заступник та
два заступники.
4.3. Виконавчим органом Гуцульщини є Управа до складу якої входять: Голова
Гуцульщини та Голови Відділень.
4.4. Контролюючим органом фінансово-господарської діяльності Гуцульщини є
Ревізор.
4.5. Делегати на З'їзд обираються за квотою п'ять чоловік від кожного Відділення.
4.6. З'їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини
обраних делегатів.
4.7. До компетенції З'їзду належать:
 затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Гуцульщини;
 обрання Голови, першого заступника, заступників, редактора журналу
«Гуцульщина» та Ревізора Гуцульщини строком на чотири роки;
 заслуховування звітів редактора журналу «Гуцульщина» та Ревізора
Гуцульщини;
 заснування та ліквідація засобів масової інформації;
 затвердження програм та основних напрямків діяльності Гуцульщини;
 розгляд питання про проведення Міжнародних Гуцульських фестивалів;
 ухвалення рішень щодо припинення діяльності Гуцульщини;
 призначення ліквідаційної комісії та її голови;
4.8. Рішення З’їзду оформлюються протоколом, який підписується Головуючим та
секретарем.
4.9. Голова Гуцульщини:
 здійснює загальне керівництво Гуцульщиною, створює
Відділення,
приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;
 розпоряджається коштами та майном Гуцульщини;
 без доручення репрезентує Гуцульщину в зовнішніх стосунках, представляє
Гуцульщину в офіційних стосунках з державними органами, громадськими
об'єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені
Гуцульщини, що не суперечать Статуту Гуцульщини, чинному
законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам
міжнародного права;
 підписує угоди та інші фінансово-господарські документи;
 подає на затвердження З'їзду кандидатури заступників Голови Гуцульщини
та редактора журналу «Гуцульщина»;








виконує інші обов'язки покладені на нього З'їздом Гуцульщини;
організує виконання ухвал З'їзду Гуцульщини;
забезпечує підготовку та проведення З'їзду Гуцульщини;
керує поточною діяльністю Гуцульщини;
розподіляє обов'язки між заступниками Голови Гуцульщини;
приймає рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших
рахунків;
 подає на затвердження Управи щорічний бюджет та звіт про використання
коштів Гуцульщини;
 займається розробленням та плануванням заходів.
 вносить зміни до плану заходів;
 веде інформаційну політику;
 може створювати комісії, секції та інші робочі органи Гуцульщини до яких
можуть бути залучені не члени Гуцульщини.
4.10. У випадку, коли Голова Гуцульщини тимчасово не може виконувати свої
обов'язки, його обов'язки виконує перший заступник, а в разі його відсутності,
заступники.
 Голова Гуцульщини може проводити з керівниками та активом Відділень
наради, відео-конференції, консультації, засідання круглих столів та інше,
як за безпосередньою участю так і за допомогою інтернет зв'язку з
використанням
аудіовізуальних
комп'ютерних
програм,
онлайн
конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає
Голова Гуцульщини та повідомляє членів Гуцульщини, не пізніше ніж за 15
днів до визначеної дати проведення засідання, про обрану форму засідання.
Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом.
 Розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і
посадових осіб Гуцульщини та у місячний термін надає відповідь за
наслідками розгляду скарги;
 Вживає заходів щодо відновлення порушених прав членів Гуцульщини з
боку посадових осіб Гуцульщини.
4.11. Ревізор обирається З'їздом Гуцульщини на чотири роки.
 Ревізор має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової
діяльності і цільового використання активів Гуцульщини, члени інших
керівних органів і штатні працівники Гуцульщини не можуть бути
Ревізором.
 Ревізор має повноваження:
- вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів
Гуцульщини;
- складати висновки про фінансову діяльність і використання активів
Гуцульщини до затвердження З'їздом річних бюджетів, балансів,
фінансових та інших звітів Гуцульщини;

- проводити періодичні і спеціальні перевірки фінансової діяльності та
використання активів Гуцульщини, залучати експертів до указаних
перевірок.
5.ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ УХВАЛ
З’ЇЗДУ ТА РІШЕНЬ УПРАВИ.
5.1. З'їзд - найвищий керівний орган Гуцульщини, який скликається Головою
Гуцульщини не рідше одного разу на чотири роки. Позачерговий З'їзд може бути
скликаний на вимогу 1/3 членів Гуцульщини або Головою Гуцульщини. З'їзд
вважається правомочним якщо на ньому присутні не менш половини обраних
делегатів. Ухвала З'їзду приймається простою більшістю, а ухвала щодо
реорганізації чи ліквідації Гуцульщини, звільнення від обов'язків Голови або його
заступників 2/3 голосів делегатів відкритим голосуванням.
5.2. Засідання Управи відбувається не менше один раз на рік. Рішення Управи
приймаються більшістю голосів її членів відкритим голосуванням.
6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГУЦУЛЬЩИНИ.
6.1. Голова Гуцульщини звітує перед членами Гуцульщини про виконання
статутних завдань Гуцульщини та плану роботи Гуцульщини на черговому З’їзді
Гуцульщини.
6.2. Звіт готує Управа та Ревізор Гуцульщини, в якому відображаються такі
питання:
 аналіз виконання Гуцульщиною основних завдань;
 аналіз виконання щорічних планів Гуцульщини, негативні та позитивні
явища під час їх виконання;
 чисельність Гуцульщини, залучення нових членів Гуцульщини;
 фінансова діяльність Гуцульщини, використання коштів, що поступили
на рахунок Гуцульщини для виконання статутних завдань Гуцульщини;
 основні завдання Гуцульщини на наступний звітний період.
6.3. Керівництво Гуцульщини після кожного засідання готує інформацію про
розглянуті питання та прийняті рішення.
6.4. Звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30
днів з дня озвучування.
7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ
ОРГАНІВ ГУЦУЛЬЩИНИ
ТА РОЗГЛЯД СКАРГ.
7.1. Кожен член Гуцульщини має право вносити пропозиції про поліпшення її
діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність керівних
органів Гуцульщини.

7.2. Члени Гуцульщини мають право звернутися до керівних органів Гуцульщини,
відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та
пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності. До рішень, дій
(бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі внаслідок яких
порушено права та законні інтереси чи свободи члена Гуцульщини (групи членів
Гуцульщини).
7.3. Члени Гуцульщини мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність
іншого члена Гуцульщини, Голови Відділення, Голови Гуцульщини до Управи
або З’їзду шляхом подання письмової скарги;
- скарга подається до керівника Відділення, або Голови Гуцульщини, які
зобов'язані протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими
поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі
відхилення скарги - повторна скарга подається до Управи, яка зобов'язана
розглянути скаргу на найближчому засіданні. В разі відхилення скарги Управою повторна скарга подається до З’їзду Гуцульщини, який зобов'язаний розглянути
скаргу на черговому або позачерговому засіданні.
Члени Гуцульщини мають право відповідно до чинного законодавства
оскаржувати до суду дії чи бездіяльність її керівних органів.
7.4. Вимоги до звернення:
 звернення адресуються З’їзду, Управі,
Голові Гуцульщини, керівнику
Відділення, до повноважень яких належить вирішення порушених у
зверненнях питань;
 звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою
осіб (колективне);
 письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із
зазначенням дати;
 письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане
автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство,
визнається анонімним і розгляду не підлягає;
7.5. Голова Гуцульщини та інші її посадові особи зобов’язані проводити
особистий прийом членів Гуцульщини. Прийом проводиться регулярно у
встановлені дні та години. Графіки прийому затверджується головою
Гуцульщини та доводяться до відома її членів.
8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА.
8.1. Гуцульщина є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних
та статутних цілей і завдань Гуцульщина має право на власне рухоме й нерухоме
майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється
чинним законодавством України.
8.2. Гуцульщина може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

8.3. Грошові кошти й майно Гуцульщини формуються за рахунок
членських внесків членів Гуцульщини,розмір яких встановлюється Управою:
 членські внески сплачуються на рахунок Гуцульщини;
 дев’яносто відсотків членських внесків спрямовуються на потреби
Відділень з яких вони поступили;
 пасивних доходів;
 коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з
урахуванням положень пункту 13 статті 157 Податкового кодексу України;
 дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів,
державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому
числі гуманітарної допомоги, коштів або майна, яке надходить безоплатно
або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних
пожертвувань, крім дотацій на регулювання цін за платні послуги;
8.4. Управління майном і коштами Гуцульщини в межах затвердженого бюджету
та кошторису витрат Гуцульщини здійснюється його Головою. Гуцульщина не
несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.
8.5. Гуцульщина і створені нею установи та організації зобов'язані вести
оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в
органах державної податкової інспекції і вносити до бюджету платежі в порядку й
розмірах, передбачених законодавством.
8.6. Майно і кошти Гуцульщини використовуються виключно для виконання
статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Гуцульщини.
9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРИПИНЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕНЬ ГУЦУЛЬЩИНИ.
9.1. Гуцульщина може у своїй структурі мати Відділення, які є структурними
утвореннями, що повністю розділяють мету, завдання та напрями діяльності
Гуцульщини.
9.2. Відділення створюються за рішенням зборів без права юридичної особи.
Відділення як відокремлені підрозділи, що зареєстровані у встановленому
порядку входять до складу Гуцульщини.
9.3. Відділення створюються відповідно до чинного законодавства. Голова
відділення обирається загальними зборами Відділення.
Ініціативна група Відділення подає Голові Гуцульщини заяву довільної форми
про прийняття до Гуцульщини. До заяви додаються:
- склад ініціативної групи;
- повне найменування Відділення;
- список членів Відділення із зазначенням; прізвище ім’я та по батькові; дата
народження; рейстраційний номер облікової картки платника податків; місце та
посада роботи ( для працюючих);
-місце знаходження Відділення.
9.4. Уповноважена особа Головою Гуцульщини має право на здійснення всіх дій
необхідних для реєстрації та легалізації Відділення.
9.5. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним
законодавством, а також іншими нормативно-правовими актами, в тому числі і

міжнародними нормативними документами, Статутом Гуцульщини, рішеннями
З’їзду Гуцульщини, внутрішніми актами, іншими документами Гуцульщини.
9.6. Вищим органом Відділення є загальні збори, які скликаються не менше
одного разу протягом року. Збори вважаються правомочними, якщо на них
присутні не менше половини членів Відділення. Рішення зборів приймається
простою більшістю, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації Відділення,
звільнення від обов'язків Голови або його заступників 2/3 голосів присутніх на
зборах.
9.7. Голова Відділення обираєтьсья загальними зборами членів Відділення на
чотири роки. Рішення про вибори голови Відділення затверджується головою
Гуцульщини. Повноваження для здійснення представницьких функцій
упоноваженій особі Відділення підтверджуються головою Гуцульщини.
9.8. Виконавчим органом Відділення є Рада, яка складається з членів Відділення в
кількості не менше трьох членів. Засідання Ради проводиться не менше одного
разу на місяць.
9.9. Відділення мають наступні повноваження:
 мати свою печатку, штампи та фірмові бланки.
 проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими
чинним законодавством України;
 представляють Гуцульщину на території певної адміністративно територіальної одиниці.
9.10. Голова Відділення має право:
 використовувати назву та символіку Гуцульщини для реалізації завдань
Гуцульщини;
 отримувати допомогу у реалізації завдань Гуцульщини від керівних органів
та посадових осіб Гуцульщини;
 брати участь у З'їздах Гуцульщини;
 звертатись з клопотаннями до керівних органів Гуцульщини;
 захист своїх законних прав та інтересів;
 всебічне сприяння від керівних органів Гуцульщини.
10.1. Відчуження майна Гуцульщини, яке було передано в користування
Відділення, може проводитсь лише за згодою Управи.
9.11. Голова Відділення зобов'язаний:
 дотримуватись вимог Статуту Гуцульщини;
 активно впроваджувати рішення керівних органів Гуцульщини (прийнятих
в межах Статуту Гуцульщини та чинного законодавства);
 не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів
Гуцульщини.
9.12. Діяльність Відділення може бути припинено шляхом його закриття у
відповідності з чинним законодвством, за рішенням Загальних зборів Відділення,
а також в судовому порядку.

9.13. Майно та кошти, які були закріплені за Відділенням, передаються
безпосередньо до відання Гуцульщини до прийняття рішення щодо розподілу
майна та коштів центральною управою Гуцульщини.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ГУЦУЛЬЩИНИ.
10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Гуцульщини є компетенцією З'їзду
Гуцульщини.
10.2. Рішення З'їзду Гуцульщини з питань змін та доповнень до Статуту
приймається, якщо за нього проголосувало більше 2/3 голосів присутніх на З'їзді
делегатів.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГУЦУЛЬЩИНИ.
11.1. Діяльність Гуцульщини припиняється шляхом його реорганізації (злиття,
приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску).
11.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання його
майна і коштів приймаються З'їздом Гуцульщини, якщо за них проголосували не
менше 2/3 делегатів, обраних на З'їзд.
11.3. Реорганізація Гуцульщини здійснюється шляхом його приєднання до іншого
громадського об'єднання такого самого статусу.
11.4. Підставою ліквідації (примусового розпуску) Гуцульщини може бути
прийняте судом у встановленому законом порядку рішення про заборону
Гуцульщини.
11.5. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Гуцульщини, З'їзд
Гуцульщини створює ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та
порядок її обрання визначаються З'їздом Гуцульщини.
11.6. Ліквідація вважається завершеною, а Гуцульщина такою, що припинила
свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного
реєстру.
11.7. У разі ліквідації Гуцульщини його активи повинні бути передані одній або
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зараховані до доходу
бюджету.
11.8. За ухвалою Гуцульщини, прийнятою З'їздом, Гуцульщина може
реорганізуватись.
11.9. Припинення внутрішньо-організаційної діяльності Гуцульщини, у тому
числі передання до відповідних архівних установ документації громадського
об'єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису до відповідних
державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Гуцульщини.
Протягом встановленого часу управління поточними справами Гуцульщини,
спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Голова Гуцульщини.
Після завершення зазначених дій діяльність Голови Гуцульщини припиняється (за
винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з
реорганізації).

11.10. У разі реорганізації майно, активи та пасиви передаються правонаступнику
( неприбутковій організації).
11.11. Діяльність Гуцульщини може бути заборонена судом. Заборона
Гуцульщини має наслідком припинення її діяльності. У разі прийняття рішення
про заборону діяльністі майно Гуцульщини, кошти та інші активи за рішенням
суду спрямовуються до державного бюджету.

