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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

1.1. Кам'янець - Подільський міський осередок Всеукраїнської дитячої 

спілки "Екологічна варта'' - є міською дитячою громадською організацією, 

яка діє на підставі спільності інтересів, керуючись принципами гуманізму, 

відкритості, добровільності, творчої ініціативи та активності. 

         1.2. Мета осередку - здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію 

та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних 

інтересів, які не суперечать законодавству. 

         1.3. Діяльність осередку поширюється на всю територію міста. 

         1.4. Кам'янець - Подільський міський осередок "Екологічна варта" 

створений за сприянням Кам'янець- Подільського районного осередку 

Всеукраїнської екологічної ліги і для виконання спільних завдань у сфері 

радикального поліпшення екологічної ситуації в місті, формування нового 

природоохоронного світогляду учнівської молоді. 

  1.5. Кам'янець - Подільський міський осередок  своїй роботі керується 

Конституцією України, Законом України "Про громадські  об'єднання", 

Законом "Про молодіжні та дитячі громадські організації", Конвенцією про 

права дитини та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на їх 

виконання, Статутом Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна 

варта",Положенням про Кам'янець- Подільський осередок Всеукраїнської 

дитячої спілки " Екологічна варта". 

        1.6.  Осередок має символіку та іншу атрибутику, зразки якої 

затверджуються Радою осередку. 

        1.7. Найменування осередку (українською мовою): Кам'янець - 

Подільський міський осередок Всеукраїнської дитячої спілки 

 "Екологічна варта". 

         1.8. Місце знаходження керівних органів осередку - м. Кам'янець - 

Подільський, вул. Північна 96а. 

 



IІI. ЧЛЕНСТВО У КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКОМУ МІСЬКОМУ 

ОСЕРЕДКУ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ СПІЛЦІ "ЕКОЛОГІЧНА ВАРТА". 

      3.1.Членами осередку можуть бути громадяни України віком від 6 до 18 

років, які визнають це положення осередку, беруть участь у 

природоохоронній діяльності. 

3.2.Прийом громадян у члени осередку здійснюють за поданням 

письмової заяви, для неповнолітніх дітей віком до 10 років Вступ 

здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів, 

піклувальників; 

     3.3.За видатні досягнення у сфері охорони навколишнього середовища та 

виховну природоохоронну роботу з молоддю окремим громадянам 

присвоюється звання "Почесний член Всеукраїнської дитячої спілки 

"Екологічна варта"; 

      3.4.Членство в осередку фіксується через подання заяви та отримання 

членського квитка; 

      3.5.Члени осередку можуть вийти з " Екологічної варти" за власним 

бажанням, або бути виключеними за рішенням керівного органу ( Ради 

місцевого осередку) за дії, які не сумісні з Положенням осередку. 

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ 

КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО 

ОСЕРЕДКУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ СПІЛКИ 

"ЕКОЛОГІЧНА ВАРТА". 

4.1.Члени осередку мають право: 

• виносити на розгляд керівних органів осередку будь-які питання, що 

стосуються її діяльності, брати участь в обговоренні цих питань, мати 

інформацію про діяльність осередку; 

• брати участь у всіх заходах осередку; 

• обирати і бути обраними до статутних органів осередку; 



4.2.Члени осередку зобов'язані: 

• брати участь у роботі місцевого осередку; 

• дотримуватись вимог Положення осередку, членами якої вони є; 

• виконувати рішення Ради місцевого осередку ; 

• стверджувати своїм власним прикладом принципи гуманного 

відношення до природи, брати безпосередню участь у роботі, направленій на 

захист навколишнього природного середовища. 

V. СТРУКТУРА КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКОГО 

МІСЬКОГО ОСЕРЕДКУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

ДИТЯЧОЇ       СПІЛКИ "ЕКОЛОГІЧНА ВАРТА". 

           5.1.Структуру осередку складають: загони " Екологічної варти", які 

утворюються за територіальним принципом, за місцем навчання чи 

проживання при наявності не менше трьох членів; 

           5.2.Вищим керівним органом осередку є Великий Збір, який 

скликається один раз врік. 

           5.2.1.Кількість делегатів від загонів визначає Рада осередку; 

           5.2.2..Великий Збір правомочний при наявності не менше 2/3 обраних 

делегатів. Рішення про прийняття Положення осередку, внесення до нього 

змін та доповнень, про припинення осередку ухвалюється 2/3 голосів 

присутніх на Зборі делегатів. Інші рішення ухвалюються простою більшістю 

голосів; 

           5.2.3.Позачерговий Великий Збір може бути скликаний на вимогу 

Ради осередку або на вимогу не менше 1\3 місцевих осередків; 

           5.2.4.Великий Збір може вирішувати будь-які питання внутрішнього 

життя та діяльності осередку; 

           5.3.Великий Збір осередку: 

• формує загальну політику діяльності осередку; 

• визначає напрями діяльності відповідно до мети та завдань; 

• обирає Раду осередку та її Голову; 



• затверджує склад Ради осередку терміном на 2 роки; 

• приймає положення про осередок, вносить зміни та доповнення до 

нього; 

• вирішує будь-які інші питання, прийняті до розгляду Збору; 

• створює, в разі необхідності, тимчасові органи для вирішення 

конкретних питань; 

• приймає рішення про реорганізацію або припинення діяльності 

осередку; 

          5.4.Вищим керівним органом між Великими Зборами осередку є Рада 

осередку, яка збирається не рідше як два раза на рік і є правомочною при 

наявності не менше 1/2 її складу. Рішення приймаються простою більшістю 

голосів присутніх членів. 

5.4.1. Рада осередку складається з Голови осередку, його заступника, 

координатора місцевого осередку; 

5.4.2. Рада осередку приймає власний регламент діяльності, 

затверджує додаткові регламенти діяльності осередку; 

           5.5.Рада осередку: 

 скликає Великий Збір осередку та визначає порядок представництва на 

ньому; 

 здійснює заходи щодо втілення в життя рішень Збору; 

 розробляє основні напрями діяльності осередку, координує роботу загонів 

осередку; 

 забезпечує участь осередку у заходах Всеукраїнської екологічної Ліги; 

  

  

  

  

  

  

  



 ухвалює рішення про прийняття до осередку або виключення з нього; 

 заслуховує звіти Голови осередку; 

 затверджує Положення про місцевий осередок;  

5.6. Голова Ради осередку: 

 очолює осередок; 

 керує поточною діяльністю осередку та його Ради; 

 представляє осередок у стосунках з іншими установами та 

організаціями; 

 - має право від імені осередку укладати угоди з іншими установами 

та організаціями. 

VI. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО 

ПОЛОЖЕННЯ КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКОГО 

МІСЬКОГО ОСЕРЕДКУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

ДИТЯЧОЇ СПІЛКИ "ЕКОЛОГІЧНА ВАРТА". 

6. Зміни та доповнення до  Статуту можуть бути прийняті та 

затверджені Зборами осередку. 

VII. ПРО ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКОГО 

МІСЬКОГО ОСЕРЕДКУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

ДИТЯЧОЇ СПІЛКИ „ЕКОЛОГІЧНА ВАРТА". 

           7.1.Діяльність Осередку може бути припинена шляхом її реорганізації 

або ліквідації. 

           7.2.Рішення про реорганізацію Осередку приймає Збір 2/3 голосів 

присутніх на Зборі делегатів. 

           7.3.Ліквідація Осередку здійснюється за рішенням Збору згідно 

чинного законодавства. Кошти та майно осередку у разі ліквідації не можуть 

перерозподілятися між його членами, а використовуються на виконання 

статутних завдань, благодійні цілі, а у випадках, передбачених 

законодавством. 

 


