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1. 	ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. 	Всеукраїнська асоціація виробників пеноїзола (надалi "Асоцiацiя") є добровiльною громадською органiзацiєю громадян, трудових колективiв пiдприємств i громадських органiзацiй областi, створеною внаслiдок вiльного волевиявлення громадян, об'єднаних на підставі сумiсних iнтересiв i дiяльнiсть якої спрямована на розвиток та підтримку вітчизнянних виробників пеноїзолу. Пріоритетним напрямом діяльності Асоціації є забезпечення споживачів достовірною інформацією про пеноїзоле як про матеріал нового покоління. Не менш важливим по значущості напрямом стане розвиток ринку теплоізоляційних матеріалів в цілому і розвиток ринку рідких пінопластів на основі карбамідоформальдегидніх смол зокрема, а саме просування стандартів якості матеріалу і пропозиція споживачам ефективних рішень по його використанню. Розвиток цивілізованого ринку теплоізоляційних матеріалів (пеноїзола), зокрема активно протидіяти неетичній поведінці учасників ринку і появі на ринку матеріалів з пеноїзола низької якості або їх підробок. Забезпечити споживача продукцією, відповідною заявленим призначенню і параметрам можливо на основі контролю продукції відповідно до технічних стандартів. Основними цілями стандартизації є єдність термінології і визначень, номенклатури показників, методів вимірювань, процедур підтвердження відповідності. Всі перераховані цілі стандартизації направлені на виконання одного завдання – забезпечення споживачів вичерпної інформації про властивості продукції. Розробка пакету національних стандартів. Учасники асоціації на добровільній основі приймають на себе зобов'язання по доведенню до споживача в повному об'ємі технічної інформації про продукцію – як в цілях інформування споживача, так і в цілях забезпечення добросовісної конкуренції.

1.2. Повна  назва на українськiй мовi: 
·	 Всеукраїнська асоціація виробників пеноїзола
на росiйськiй мовi:
·	Всеукраинская ассоциация производителей пеноизола
на англiйськiй мовi: 
·	Allukrainian association of producers of penoizola

1.3. 	Асоцiацiя здiйснює свою дiяльнiсть на принципах добровiльностi, рiвноправностi її членiв, самоуправлiння, законностi i гласностi. Асоцiацiя дiє згiдно iз Конституцiєю України, дiючим законодавством i даним Статутом.

1.4. 	Асоцiацiя дiє в тiсному взаємозв'язку з державними i громадськими органiзацiями.

1.5. 	Дiяльнiсть Асоцiацiї розповсюджується на територiю України.

1.6. 	Центральнi органи Асоцiацiї розмiщенi в : _________________ 

2. 	ОСНОВНI ЦIЛI I ЗАВДАННЯ АСОЦIАЦIЇ.

2.1. 	Головним завданням Асоцiції є розвиток та підтримку вітчизнянних виробників пеноїзолу:

2.1.1. 	Органiзацiю закритого клубу виробників пеноїзолу;
2.1.2. 	Перспективнi дослiдження ринку утеплювачів, розробку i сприяння у втiленнi перспективних технологiй виробництва пеноїзолу и сировини для нього;
2.1.3. 	Допомогу у виробленнi фiрменого стилю;
2.1.4. 	Забезпечення Учасникiв, що входять в Асоцiацiю юридичним захистом їх законних прав i iнтересiв в арбiтражних, третєйських i iнших судах, у вiтчизняних i закордонних фiрмах i организацiях, надання Учасникам Асоцiацiї допомоги в органiзації правової роботи та iншої консультативної допомоги, забезпечення їх: 
·	необхiдною для їх дiяльностi iнформацiєю;
·	технiчним та економiчним консалтингом;
·	освiтнiми послугами з рiзних аспектiв бiзнесу та ринкових вiдносин;
·	технологiчними знаннями i "ноу-хау";
·	експертизою їх пропозицiй i проектiв;
·	деякими засобами iнфраструктури на початку дiяльностi;
·	доведення до необхiдного рiвня їх проектiв, що вiдповiдає вимогам потенцiйних iнвесторiв (доведення проектiв до стану бiзнес-планiв);
·	джерел технiчної та фiнансової пiдтримки в Українi та за її межами;
·	створення проблемно-орiентованi банки даних;
·	вивчення i узагальнення вiтчизнянного та закордонного досвiду, органiзацiя вiдрядженнь Учасникiв Асоцiацiї за кордон;
·	пiдготовка пропозицiй до мiсцевих i центральних органiв державної влади i управління з питаннь  органiзацiї, фiнансування i розвитку виробництва;
·	популяризація використання теплоізоляційних матеріалів на основі карбамідоформальдегидних смол як сучасних якісних ізоляційних матеріалів;
·	розвиток ідеології використання теплоізоляційних матеріалів як ефективного будівельного матеріалу для вирішення завдань в області енергозбереження;
·	сприяння вирішенню проблем суспільного значення (дослідження питань дії матеріалу на здоров'ї людини і питань екологічної безпеки в цілому).
·	співпраця з міжнародними і вітчизняними організаціями по загальних питаннях розвитку ринку теплоізоляційних матеріалів;
·	участь в державних, муніципальних, приватних програмах і проектах, направлених на досягнення цілей та популяризація діяльності Асоціації.

2.2. Зазначенi завдання вирiшуються Асоцiацiєю через:
2.2.1. 	Пiдготовку та проведення семiнарiв, лекцiй, навчальних програм та iнших заходiв щодо забезпечення членiв Асоцiацiї необхiдними економiчними, технiчними та правовими знаннями й iнформацiєю;
2.2.2. 	Консультацiйну дiяльность по залученню iнвестицiй та розмiщенню цiнних паперiв;
2.2.3. 	Фундаментальний та технiчний аналiз фiнансового й фондового ринкiв;
2.2.4. 	Рекламну й видавничу дiяльнiсть, що сприяють розв’язанню завдань Асоцiацiї;
2.2.5. 	Проведення аукцiонiв, лотерей, виставок-продажiв та iнших заходiв, що спряють вирiшенню цiлей i завданнь Асоцiацiї, у вiдповiдностi з дiючим законодавством України.
2.2.6. 	Інше, що не суперечить чинному законодавству України.

3. ДIЯЛЬНIСТЬ АСОЦIАЦIЇ.

3.1. 	Дiяльнiсть Асоцiацiї здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства й цього Статуту на основi самоуправлiння, повного господарського розрахунку, самоокупностi й самофiнансування 

3.2. 	Асоцiацiя має вiдособлене майно, самостійний баланс, виконує взятi на себе обов’язки i користується правами, що пов’язанi з її дiяльнiстю, має право вiд свого iменi придбавати майновi й особистi немайновi права, виконувати зобов’язання, бути позивачем та вiдповiдачем в судi, арбiтражi й третейському судi.

3.3. 	Асоцiацiя вiдповiдає по своїх зобов’язаннях майном, що їй належить.

3.4. 	Асоцiацiя не вiдповiдає по зобов’язаннях своїх членiв, а члени Асоцiацiї не вiдповiдають по її зобов’язаннях.

3.5. 	У своїй дiяльностi Асоцiацiя має право:
·	 вести просвiтницьку i агiтацiйну роботу, надавати освiтнi послуги, у тому числi на засадах творчої кооперацiї з навчальними закладами та науковими установами;
·	 вести зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства;
·	 володiти, користуватися та розпоряджатися своїм майном, орендувати i придбавати у власнiсть транспортнi засоби, виробничi та житловi примiщення, обладнання, науково-технiчну та економiчну iнформацiю (документацiю), технологiї, прилади, комплектуючi вироби, напiвфабрикати та вiдходи виробництва, гудвiли, "ноу-хау" i т.iн.;
·	 залучати до виконання робiт консультантiв, експертiв, агентiв тощо;
·	 формувати для реалiзацiї учбових та експертних програм, розв’язання наукових, технiчних та виробничих завдань, що пов’язанi з ефективним використанням одержаної його клiєнтами технiчної та фiнансової пiдтримки, тимчасовi виробничi та творчi колективи;
·	 укладати угоди купiвлi-продажу, обмiну, пiдряду, перевезення, доручення, комiсiї, зберiгання та iншi договори цивiльно-правового характеру;
·	 вiдкривати згiдно з чинним законодавством свої представництва в Українi та в iнших державах;
·	 залучати для участi в своїй дiяльностi громадян, тимчасовi виробничi та творчi колективи на умовах угод (контрактiв) з обумовленою платнею;
·	 вiдряджати за кордон українських та приймати у себе iноземних фахiвцiв;
·	 створювати власнi пiдприємства та вступати в союзи, асоцiацiї, тощо з метою полiпшення результатiв своєї роботи, координацiї дiяльностi, представництва спiльних iнтересiв у вiдповiдних державних та iнших органах, а також в мiжнародних органiзацiях на комерцiйних та некомерцiйних засадах;
·	 видавати своїм працiвникам всi види соцiальної допомоги згiдно з законодавством України;
·	 проводити благодійну діяльність, направлену на підтримку юридичних, фізичних осіб, фондів, громадскіх організацій та ін., як на Україні так і за її межами;

3.6. 	Форми й системи оплати працi приймаються Асоцiацiєю самостiйно, заробiтна плата працiвникiв визначається їх особистим трудовим внеском з урахуванням кiнцевих результатiв роботи, регулюється вiдповiдними вiдрахуваннями до бюджету й максимальним розмiром не обмежується.

3.7. 	Здiйснюючи зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть згiдно з цим Статутом та чинним законодавством України, Асоцiацiя може:
·	 брати участь у заснуваннi пiдприємств iз змiшаним капiталом, а також спiльних пiдприємств як в Українi, так i за її межами;
·	 проводити через вiдкритi нею валютнi рахунки в Українi й в iнших державах операцiї в iноземній валютi згiдно з чинним законодавством.

4. 	ЧЛЕНСТВО В АСОЦIАЦIЇ. ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ АСОЦIАЦIЇ.

Членство в Асоцiації може бути iндивiдуальним i колективним. Колективними членами Асоцiацiї можуть бути трудовi колективи пiдприємств, установ i органiзацiй, а також громадськi об'єднання, що подiляють цiлi i завдання Асоцiацiї, визнають її Статут i надають їй фiнансову, технiчну, iнтелектуальну i iншу допомогу.

4.1. 	Iндивiдуальними членами Асоцiацiї можуть бути громадяни України що досягають 18 рокiв, що визнають її Статут i безпосередньо приймають участь в реалiзацiї цiлей i завдань Асоцiацiї, а також закордоннi громадяни i особи без громадянства.

4.2. 	Розв'язання питання про вступ до Асоцiацiї приймає її Президiя на пiдставi протоколу зiбрання (рiшення) трудового колективу (для колективного члена) чи особової заяви громадянина.

4.3. 	Члени Асоцiацiї мають право:
·	вибирати i бути обраними до керiвних органiв  Асоцiацiї, одержувати iнформацiю по їх роботi;
·	брати участь в визначеннi основних напрямкiв дiяльностi Асоцiацiї i вносити пропозицiї про полiпшення її роботи;
·	звертатися до Президiї Асоцiацiї за отриманням соцiальної i правової допомоги;
·	брати участь в обговореннi будь-якого питання, що стосується прав i обов'язкiв членiв Асоцiацiї;
·	вiльно виходити з Асоцiацiї згiдно з заявою, поданою в Президiю Асоцiацiї не менш нiж за два тижнi до виходу.

4.4. 	Члени Асоціації зобов'язанi :
·	додержуватися цього Статуту, активно брати участь в реалiзацiї цiлей i завдань Асоцiацiї;
·	виконувати рiшення керiвних органiв Асоцiацiї;
·	сплачувати вступнi i членськi внески;
·	не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї.

4.5. 	Вихiд колективних членiв зi складу Асоцiацiї здiйснюється на пiдставi заяви i протоколу загальних зборiв чи конференцiї трудового колективу, поданого в Президiю Асоцiацiї не пiзнiше, що за мiсяць до виходу.

4.6. 	Члени Асоцiацiї, що не виконують вимог її Статуту i рiшень керiвних органiв чи порушують дiюче законодавство, а також свiдомо iгнорують iнтереси Асоцiацiї можуть бути виключенi зi складу Асоцiацiї.
Рiшення про виключення приймаються Президiєю Асоцiацiї, якщо за нього проголосувало не менш нiж 2/3 членiв Президiї. Виключенi члени Асоцiацiї мають право оскаржити це рiшення на найближчiй Конференцiї.

4.7. По узгодженню з Президiєю Асоцiацiї в рахунок вступного внеску iндивiдуальний i/чи колективний член Асоцiацiї може вносити матерiальнi i грошовi засоби, права на володiння майном, розроблення, технологiї, "ноу-хау", а також iнше майно i iнтелектуальну власнiсть.
Оцiнка внеску iндивiдуального i/чи колективного члена Асоцiацiї, внесеного в вищезазначеному видi, здiйснюється Президiєю Асоцiацiї по узгодженню з даним членом Асоцiацiї. Активна участь в дiяльностi Асоцiацiї також може бути оцiнена, як укладення конкретного учасника в фонди Асоцiацiї.

	Членськi внески i iншi пожертвування при виходi чи виключеннi з Асоцiацiї не повертаються.



5. ОРГАНIЗАЦIЙНА ПОБУДОВА I ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ АСОЦIАЦIЇ.

5.1. 	Основними структурними одиницями Асоцiацiї є первиннi органiзацiї.

5.2. 	Первиннi органiзацiї складаються не менш, нiж з трьох осiб кожна i можуть об'єднуватися в територiальнi i регiональнi (районнi та мiськi) органiзацiї. Первиннi органiзацiї легалiзуються шляхом повiдомлення по мiсцю свого знаходження у встановленому Законом порядку.

5.3. 	Територiальнi i регiональнi органiзацiї в своїй дiяльностi керуються дiючим законодавством та даним Статутом.
Територiальнi i регiональнi органiзацiї можуть також мати власнi Статути (Положення), що приймаються їх власними вищими керiвними органами i затверджуються Президiєю Асоцiацiї.
Територiальнi i регiональнi органiзацiї набувають статус юридичної особи пiсля своєї реєстрації по мiсцю знаходження у встановленому Законом порядку.

5.4. 	Усi питання, пов'язанi з створенням i функцiонуванням первинних, територiальних i регiональних органiзацiй Асоцiацiї вирiшуються Президiєю Асоцiацiї.

5.5. 	Керiвними органами Асоцiації є Конференцiя, Президiя.

5.6. 	Виконавчим органом є Виконавча дирекцiя.

5.7. 	Вищим керiвним органом Асоцiацiї є Конференцiя, що скликається Президiєю Асоцiацiї по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк чи по вимозi не менше однiєї третини членiв Асоцiацiї.
Кiлькiсть представникiв, що делегуються на Конференцiю кожним з колективних членiв Асоцiацiї, визначаїться Президвєю Асоцiацiї. Про скликання та порядок денний Конференцiї члени Асоцiації сповiщаються Президiєю Асоцiацiї не пiзнiше, нiж за мiсяць до її проведення. Конференцiя чинна приймати рiшення за наявностi не менш нiж 2/3 уповноважених представникiв учасникiв Асоцiацiї. Рiшення на Конференцiї приймаються простою бiльшiстю голосiв, крiм встановленого даним Статутом перелiку питань, по якому рiшення приймаються квалiфiкованою бiльшiстю голосiв.

5.8. 	Конференцiя Асоцiацiї:
·	затверджує Статут Асоцiацiї, вносить в нього змiни i доповнення;
·	заслуховує звiти про роботу Президiї i Ревiзiйної комiсiї;
·	визначає основнi напрямки дiяльностi Асоцiацiї;
·	затверджує розмiр вступних i членських внескiв;
·	обирає Президiю Асоцiацiї у складi 5 чоловiк, ревiзiйну комiсiю з 3-х чоловiк, термiном на п’ять років;
·	затверджує кандидатуру Президента Асоцiацiї, обраного з числа членiв Президії термiном на п’ять років;
·	реалiзує право власностi на майно Асоцiацiї;
·	делегує Президiї Асоцiацiї право приймати рiшення про внесення змiн i доповнень в Статут в екстрених випадках iз їх наступним затвердженням на Конференції;
·	розглядає iншi питання, що стосуються дiяльностi Асоцiацiї.

5.9. 	Поточне керування дiяльнiстю Асоцiацiї веде Президiя Асоцiацiї.
Рiшення на засiданнях Президiї приймаються простою бiльшiстю голосiв, крiм встановленого даним Статутом перелiку питань, по якому рiшення приймаються квалiфiкованою бiльшiстю голосiв.

5.10. 	Президiя Асоцiацiї:
5.10.1. 	Проводить засiдання по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу в пiвроку. Засiдання є правомочним, якщо в його роботi приймають участь не менше 2/3 членiв Президiї.
5.10.2. 	Формує i вносить на розгляд Конференцiї пропозицiї по основним напрямкам дiяльностi Асоцiацiї;
5.10.3. 	Затверджує на своєму засiданнi на посадi Виконавчого директора термiном на п’ять років;
5.10.4. 	Визначає поточнi завдання, формує бюджет Асоцiацiї, здiйснює контроль за дiяльнiстю Виконавчої дирекцiї Асоцiацiї;
5.10.5. 	Затверджує цiльовi програми Асоцiацiї, визначає джерела їх фiнансування;
5.10.6. 	Затверджує штатний розклад Виконавчої дирекцiї i контролює її дiяльнiсть;
5.10.7. 	Затверджує зразки печаток, штампiв, фiрмових бланкiв i iншої атрибутики Асоцiацiї;
5.10.8. 	Приймає в Асоцiацiю нових членiв i розглядає заяви про вихiд з неї, вирiшує питання про виключення з членiв Асоцiацiї з наступним затвердженням рiшення на Конференцiї;
5.10.9. 	По дорученню Конференцiї вносить змiни i доповнення в Статут Асоцiацiї з наступним твердженням на Конференції;
5.10.10. 	Влаштовує порядок перерахунку вступних i членських внескiв, розпоряджається засобами i майном Асоцiацiї;
5.10.11. 	Контролює питання дотримання прав i заступництва iнтересiв членiв Асоцiацiї;
5.10.12. 	Затверджує внутрiшнi документи Асоцiацiї;
5.10.13. 	Вирiшує всi питання, пов'язанi з створенням i функцiонуванням первинних, територiальних i регiональних органiзацiй Асоцiацiї;

5.11. 	Президент Асоцiацiї обирається Президiєю Асоцiацiї з числа членiв Президiї з наступним обов'язковим затвердженням на Конференцiї.

Рiшення про обрання чи вилучення з посту Президента Асоцiацiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад половини присутнiх на Конференцiї. Президент обирається термiном на п’ять років.

5.12. 	Президент Асоцiацiї:
5.12.1. 	Є вищою посадовою особою Асоцiацiї, представляє її iнтереси в органах влади i управлiння, судах, арбiтражних i третейських судах, громадських об'єднаннях, мiжнародних i зарубiжних органiзацiях;
5.12.2. 	Керується в своїй дiяльностi рiшеннями Конференцiї i Президiї Асоцiацiї, проводить їх у життя;
5.12.3. 	Органiзує роботу Президії Асоцiацiї;
5.12.4. 	Координує Статутну дiяльнiсть членiв Асоцiацiї;

За вiдсутностi Президента Асоцiацiї його обов'язкi виконує Вiце-Президент Асоцiацiї.

5.13. 	Виконавчим органом є Виконавча дирекцiя, що в своїй дiяльностi пiдпорядковна Президiї Асоцiацiї i Конференцiї, керується дiючим законодавством i цим Статутом. Виконавча дирекція формується згiдно iз затвердженим Президiєю Асоцiацiї штатним розкладом.

5.14. 	Виконавча дирекцiя :
5.14.1. 	Оганiзує виконання рiшень Конференцiї i Президiї Асоцiацiї, несе за це основну вiдповiдальнiсть;
5.14.2. 	Виконує координацiйно-посередницькi функції мiж територiальними об'єднаннями Асоцiацiї;
5.14.3. 	Регулярно iнформує про роботу Президiї i про свою роботу виборнi органи територiальних структур Асоцiацiї;
5.14.4. 	Доводить до їх вiдомостi розпорядження Президента i Президiї Асоцiацiї;
5.14.5. 	Здiйснює попереднiй розгляд питань, що виносяться на розгляд Конференцiї i Президiї Асоцiацiї, готує по них матерiали та пропозицiї;
5.14.6. 	Веде поточнi справи Асоцiацiї;
5.14.7. 	Готує пропозицiї по виконанню програм дiяльностi Асоцiацiї;
5.14.8. 	Визначає порядок дiловодства;
5.14.9. 	На розгляд Виконавчої дирекцiї можуть бути винесенi i iншi питання, розв'язання яких не є винятковою компетенцiєю Конференцiї Асоцiацiї чи Президiї.

5.15. 	Виконавчу дирекцiю очолюї Виконавчий директор, що затверждується на посадi на засiданнi Президiї Асоцiацiї термiном на п’ять років.

5.16. 	Виконавчий директор:
5.16.1. 	Користується правом першого пiдпису на фiнансових i юридичних документах в відсутність Президента Асоціації, або Віце-Презідента Асоціації;
5.16.2. 	Представляє Асоцiацiю без дорученнь в органах влади i управлiння, судах, арбiтражних i третейських судах, громадських об'єднаннях, мiжнародних i зарубiжних органiзацiях;
5.16.3. 	Розпоряджається фiнансовими i матерiальними коштами Асоцiацiї;
5.16.4. 	Готує штатний розклад на робiтникiв Виконавчої дирекцiї, представляє його на твердження Президiї;
5.16.5. 	Користується правом найму i звiльнення робiтникiв по трудовiй угодi i штатних робiтникiв;
5.16.6. 	Подання на заохочення i накладання дисциплiнарних стягнень на робiтникiв Виконавчої дирекцiї i структурних пiдроздiлiв;
5.16.7. 	Видає накази, по справах, що вiдносяться до компетенцiї Виконавчої дирекцiї;
5.16.8. 	Здiйснює будь-якi iншi дiї, необхiднi для реалiзацiї цiлей Асоцiацiї, i не забороненi законодавством, за винятком вiднесених згiдно iз цим Статутом до компетенцiї Конференцiї, Президiї, Президента, якщо такi права не переданi Виконавчому директору.

5.17. 	Контрольно-ревiзiйна комiсiя обирається Конференцiєю термiном на п’ять років з числа членів Асоцiацiї, що не займають керiвних посад в Асоцiацiї. Контрольно-ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Асоцiацiї, перевiряє господарську дiяльнiсть пiдприємств i закладiв, створених Асоцiацiєю.

6. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОШТIВ I IНШОГО МАЙНА АСОЦIАЦIЇ.

6.1. 	Кошти Асоцiацiї формуються з:
·	вступних внескiв;
·	членських внескiв;
·	добровiльних внескiв i пожертвувань громадян, державних, громадських, акцiонерних, кооперативних i приватних пiдприємств, органiзацiй, закладiв, фондiв, спiлок, асоцiацiй, корпорацiй, зарубiжних фiрм, мiжнародних i регiональних органiзацiй, в тому числi в закордоннiй валютi, а також спонсорських внескiв;
·	надходжень вiд виробничо-господарської дiяльностi пiдприємств i госпрозрахункових органiзацiй, заснованих Асоцiацiєю;
·	iнших не заборонених Законом надходжень.

6.2. 	Для забезпечення виконання Асоцiацiєю статутних цiлей, завдань i вимог колективнi i iндивiдуальнi члени вiдраховують Асоцiацiї внески в розмiрах, встановлюваних Президiєю Асоцiацiї.

6.3. 	Члени Асоцiацiї сплачують на добровiльнiй основi цiльовi внески на фiнансування програм Асоцiацiї.

6.4. 	Власнiстю Асоцiацiї є створенi їй, набутi чи переданi у власнiсть громадянами, державними, громадськими, акцiонерними, кооперативними i приватними пiдприємствами, органiзацiями, закладами, фондами, спiлками, асоцiацiями, корпорацiями, зарубiжними фiрмами, мiжнародними i регiональними органiзацiями примiщення, об'єкти соцiально-культурного призначення, грошовi кошти, акцiї, цiннi папери i iнше майно.

6.5. 	Все майно Асоцiацiї є її власнiстю i не може перерозподiлятися мiж її членами.
Асоцiацiя здiйснює права володiння, користування i розпорядження своїм майном згiдно iз його призначенням i тiльки для виконання статутних цiлей i завдань, несе зобов'язання, виступає в ролi позивача i вiдповiдача в судi, арбiтражному i третейському судi.
Асоцiацiя вiдповiдає по своїм зобов'язанням всiм своїм майном. Асоцiацiя не вiдповiдає по зобов'язанням своїх членiв, рiвно як i її члени не вiдповiдають по зобов'язанням Асоцiацiї.

6.6. 	Щороку Виконавча дирекцiя Асоцiацiї розробляє фiнансовий план по доходам i видаткам з видiленням засобiв на фiнансування цiльових програм i складає звiт про їх використання.

6.7. 	Асоцiацiя, для забезпечення своєї дiяльностi формує фонди, в тому числi фонд соцiальної пiдтримки, що використовується для надання матерiальної допомоги, соцiальних пiльг, виплати iменних стипендiй i т. д.

6.8. 	Асоцiацiя в встановленому Законом порядку веде оперативний i бухгалтерський облiк, статистичну звiтнiсть, реєструється в органах державної податкової адміністрації i вносить в державний бюджет платежi у порядку i розмiрах, передбачених законодавством.
7. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦIАЦIЇ.

7.1 	Асоцiацiя є юридичною особою з моменту її державної реєстрацiї, має свiй рахунок, штампи, i бланки з власною назвою, зразки яких затверджуються Президiєю Асоцiацiї i реєструються в вiдповiдностi з дiючим законодавством України.

7.2 	Асоцiацiя має самостiйний баланс, вiдкриває рахунки в установах банкiв, може набувати акцiї i iншi цiннi папери, створювати спiльно iз iншими засновниками товариства, фонди, спiлки i iншi органiзацiї зi статусом юридичної особи.

7.3 	Майно i фiнансовi кошти Асоцiацiї не пiдлягають арешту, реквизицiї чи конфiскацiї, окрiм як за рiшенням суду, арбiтражного чи третейського суду i згiдно з дiючим законодавством України.

8. 	ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН I ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

8.1. Члени Асоцiацiї мають право внести свої пропозицiї про змiни i доповнення до Статуту, якi вони представляють на розгляд Президiї Асоцiацiї. Президiя Асоцiацiї готує проекти змiн i доповнень в Статут i виносить їх на розгляд i затвердження Конференції Асоцiації.
Якщо питання необхiдно вирiшити в строковому порядку, Президiя Асоцiацiї може прийняти рiшення про внесення змiн i доповнень в Статут, що пiдлягає обов'язковому наступному затвердженню на черговiй Конференцiї Асоцiацiї.

	Про змiни i доповнення, що сталися в статутних документах, Асоцiацiя зобов'язана сповiстити реєструючий орган в п'ятиденний термiн з моменту їх прийняття.


9. 	ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТII АСОЦIАЦIЇ.

9.1 	Припинення дiяльностi Асоцiацiї може бути здiйснено шляхом її реорганiзацiї чи лiквiдацiї (саморозпуску, примусового розпуску).
Реорганiзацiя Асоцiації може бути проведена тiльки на пiдставi рiшення Конференцiї Асоцiацiї.            
Лiквiдацiя Асоцiацiї здiйснюїться лiквiдацiйною комiсiєю, що створюється Конференцiєю, якщо за розпуск Асоцiацiї проголосувало не менш, нiж 2/3 присутнiх на Конференцiї делегатiв, чи за рiшенням суду, арбiтражного чи третейського суду.

	При лiквiдацiї Асоцiацiї майно, пiсля задоволення вимог кредиторiв, не може перерозподiлятися  мiж членами Асоцiацiї i використовується для виконання статутних завдань.


