СТАТУТ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ЦЕНТР СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
(ВИТЯГ)
І. Загальні положення
1.1. Тернопільська обласна громадська організація «Центр соціологічних
досліджень» (надалі – Центр), є місцевою громадською організацією, яка створена і діє
відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», чинного
законодавства України і, що об’єднує активних і успішних учених і практиків у галузі
соціологічних, маркетингових досліджень і моніторингу ринку на засадах добровільності
та спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Центр є неприбутковою громадською організацією.
1.3. Центр є юридичною особою з усіма юридичними правомочностями, що
охоплюються цим поняттям згідно до чинного цивільного законодавства України, зокрема,
може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати
обов’язки, бути позивачем у суді, господарському або третейському суді, мати майно
(рухоме і нерухоме) на праві власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки у
банках (у національній грошовій одиниці та іноземній валюті); мати печатку, штампи,
бланки, вимпели, значки, інші атрибути та символіку, зразки яких затверджуються
Президією Центру, Символіка Центру реєструється в установленому законодавством
порядку.
1.4. Центр набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації та
здійснює свою діяльність на території Тернопільської області.
1.5. Центр відповідно до чинного законодавства України підтримує прямі
міжнародні зв’язки, укладає відповідні угоди та контракти, бере участь у здійсненні
заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
1.6. Центр діє на принципах добровільного, рівноправного об’єднання членів,
самоврядування, гласності та законності. Центр виступає за гласність результатів
соціологічних досліджень і даних соціальної статистики. Доступність для громадян
результатів соціологічних досліджень – обов’язкова умова демократичного розвитку
держави.
1.7. Повна назва Центру:
Тернопільська обласна громадська організація «Центр соціологічних
досліджень».
1.8. Скорочена назва Центру: ЦСД.
ІІ. Мета та завдання Центру
2.1. Головною метою створення Центру є об’єднання з метою сприяння розвитку
соціологічних досліджень і розробок, а також задоволення та захист законних
економічних, соціальних, наукових, творчих, національно-культурних та інших спільних
інтересів своїх членів.
2.2. Основними завданнями Центру є:
2.2.1. Сприяння проведенню соціологічних досліджень аналітичного характеру з
питань, пов'язаних із проблемами та перспективами соціально-економічного та суспільно-

політичного розвитку Тернопільської області, як у вигляді самостійних програм, так і
складових частин інших проектів.
2.2.2. Сприяння збиранню, обробці та поширенню інформації, у тому числі
наукового та прикладного характеру.
2.2.3. Сприяння інформаційному забезпеченню науковців і фахівців, які працюють
у сфері соціології – членів Центру.
2.2.4. Сприяння у забезпеченні максимально можливого доступу до всіх джерел
соціологічної інформації.
2.2.5. Сприяння пропаганді соціологічних знань серед різних верств населення.
2.2.6. Сприяння вирізненню пріоритетних проблем соціально-економічного
розвитку Тернопільської області.
2.2.7. Сприяння членам Центру в питаннях удосконалення професійних знань,
атестації, підвищення кваліфікації тощо.
2.2.8. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва, зокрема, співпраці
соціологів Тернопільської області з зарубіжними вченими, міжнародними та
міжрегіональними соціологічними організаціями.
2.3. Для виконання статутних мети та завдань Центр у порядку встановленому
чинним законодавством:
2.3.1. Організовує та проводить наукові та науково-практичні конференції,
симпозіуми, семінари з питань соціологічних досліджень.
2.3.2. Організовує спільні проекти із зарубіжними організаціями.
2.5. Центр самостійно вирішує питання взаємовідносин із державними і всіма
іншими органами, організаціями, товариствами, асоціаціями, включаючи закордонні.
2.6. Центр щорічно готує і публікує звіт про свою діяльність.
ІІІ. Членство в Центрі
3.1. Членство в Центрі є добровільним і будується на засадах індивідуального,
колективного та почесного членства.
3.1.1. Індивідуальними членами Центру є громадяни України, іноземні громадяни,
що досягли 18 років, не обмежені судом у дієздатності та визнають Статут Центру або
іншою активною діяльністю сприяють у встановленому порядку реалізації мети та завдань
Центру.
3.1.2. Колективними членами Центру можуть бути трудові колективи підприємств,
установ, організацій, які визнають цей Статут. Відносини Центру та колективних членів
будуються на договірних засадах.
3.1.3. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх
представників.
3.2. Почесними членами Центру можуть бути українські та іноземні вчені та
фахівці з соціально-економічної сфери, які активно працюють у галузі соціологічних,
маркетингових досліджень і моніторингу ринку.
3.3. Прийом членів до Центру здійснюється за рішенням Президії Центру.
3.4. Підставою для прийняття в члени Центру є:
- для індивідуальних членів – заява;
- для колективних членів – заява та рішення трудового колективу підприємств,
установ, організацій.
3.5. Почесні члени обираються Загальними зборами Центру за поданням
Президента Центру.
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3.6. Прийом у члени Центру (крім почесних членів) здійснюється за умови сплати
вступного внеску.
3.7. Членство в Центрі може бути припинено у добровільному порядку за рішенням
Президії Центру на підставі:
- для індивідуальних членів – письмової заяви про вихід із членів Центру;
- для колективних членів – письмової заяви про вихід із членів Центру та
відповідного рішення трудового колективу підприємств, установ, організацій, а також в
разі ліквідації підприємств, установ, організацій.
3.8. За порушення статутних вимог член Центру може бути виключений з нього на
підставі мотивованого рішення Президії Центру з обов’язковим письмовим
повідомленням цього члена Центру. Рішення Президії Центру про виключення з членів
Центру може бути оскаржено до Загальних зборів Центру.
ІV. Права і обов’язки членів Центру
4.1. Члени Центру зобов’язані:
4.1.1. В своїй діяльності керуватися цим Статутом, Законом України «Про
об’єднання громадян», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність
громадських організацій, виконувати та дотримуватись рішень Загальних зборів Центру та
інших керівних органів Центру та інших керівних органів Центру прийнятих в межах їх
компетенції.
4.1.2. Брати участь в реалізації цілей та завдань Центру.
4.1.3. Брати активну участь у роботі Центру.
4.1.4. Сприяти проведенню заходів, здійснюваних Центром.
4.1.5. Проводити дослідження на високому професійному рівні, відповідно до
вимог методики і техніки організації опитувань та обробки даних.
4.1.6. Сприяти втіленню результатів соціологічних досліджень у практичну
діяльність.
4.1.7. Не допускати дій, які наносять Центру моральну та матеріальну шкоду.
4.1.8. Поважати права та законні інтереси інших членів Центру.
4.1.9. Не допускати несанкціонованого тиражування та розповсюдження баз даних
та інших інформаційних ресурсів і систем Центру в комерційних цілях.
4.1.10. Усіляко сприяти виконанню статутних завдань Центру.
4.1.11. Пропагувати цілі і завдання Центру.
4.1.12. Дбайливо ставитись до майна Центру.
4.1.13. Нести інші обов’язки, передбачені законодавством, цим Статутом та
внутрішніми документами Центру.
4.2. Члени Центру мають право:
4.2.1. На одержання інформаційних матеріалів про роботу Центру, аналітичних
оглядів про стан наукових проблем тощо.
4.2.2. Вносити на розгляд органів управління Центру пропозиції щодо поліпшення
діяльності Центру та усунення недоліків у його роботі.
4.2.3. Вносити на розгляд Загальних зборів Центру зміни і доповнення до Статуту
Центру.
4.2.4. Обирати та бути обраними до складу керівних органів Центру.
4.2.5. Висувати пропозиції, проекти та розробки на конкурси, оголошені Центром.
4.2.6. Брати участь у роботі Центру, зокрема в наукових конференціях і
міжнародних зустрічах, які проводить Центр.
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4.2.7. Брати участь у діяльності Центру, якщо така діяльність не суперечить цьому
Статуту та програмам затвердженим Загальними зборами Центру.
4.2.8. Брати участь у зборах місцевих осередків і заходах, що проводяться Центром.
4.2.9. Добровільно вийти з членів Центру без пояснення обставин в порядку,
встановленим цим Статутом.
4.2.10. Бути членами інших громадських організацій.
4.2.11. Пропонувати включення будь-яких питань, що входять у коло статутних
завдань Центру, до порядку денного для розгляду їх на засіданнях Загальних зборів
Центру.
4.2.12. Вимагати в окремих випадках скликання позачергових Загальних зборів
Центру.
4.2.13. Оскаржувати рішення Президії Центру про виключення із числа членів
Центру до вищестоящого органу – Загальних зборів Центру.
4.2.14. Отримувати від Центру для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно
діяльності Центру.
4.2.15. Одержувати від органів Центру теоретичні та методичні консультації в
галузі соціології.
4.2.16. Користуватись матеріальною та правовою підтримкою Центру, всіма його
інформаційними джерелами, реалізовувати інші права, що випливають із діяльності
Центру.
V. Порядок утворення та діяльності органів управління Центру
5.1. Органами управління Центру є:
Загальні збори Центру;
Президія Центру;
Президент Центру.
5.2. Вищим органом Центру є Загальні збори його членів, які збираються
Президією не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори скликаються більшістю
членів Президії, Президентом Центру, або за вимогою не менше 1/3 членів Центру.
Загальні збори Центру є правомочними в тому випадку, коли на них присутні не менш 2/3
членів Центру.
5.3. Загальні збори Центру проводяться за місцезнаходженням Центру. За згодою
більшості членів Центру Загальні збори можуть проводитись і в іншому місці.
5.4. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: один член – один
голос.
5.5. Прийняті рішення Загальних зборів оформляється протоколами та є
обов’язковими для всіх членів Центру. Оригінал протоколу Загальних зборів зберігається у
Президента Центру.
5.6. Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів,
присутніх на зборах, крім рішень про внесення змін і доповнень до Статуту, реорганізацію і
ліквідацію Центру, які потребують не менш як дві третини голосів присутніх на Загальних
зборах членів Центру.
5.7. В період між Загальними зборами Центру діяльністю Центру керує Президія
Центру. До складу Президії Центру за посадами входять: Президент, Віце-президент.
Чисельність і персональний склад Президії визначають Загальні збори терміном на три роки.
5.8. Президія проводить свої засідання по необхідності, але не рідше одного разу на
квартал. Чергові та позачергові засідання Президії скликаються за ініціативою Президента
Центру, або за вимогою не менше 1/3 членів Президії Центру, Ревізійної комісії Центру.
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Запрошення на засідання має надаватись не менше ніж за 3 дні. Засідання Президії Центру
вважається таким що відбулося, якщо на них присутні не менше 2/3 складу Президії Центру.
Рішення Президії Центру приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Президії
Центру.
5.9. Президент Центру обирається на Загальних зборах терміном на три роки та
очолює Президію Центру. Президент Центру здійснює керівництво поточною діяльністю
Центру в межах компетенції і прав, визначених Статутом і рішеннями Президії Центру.
VI. Місцеві осередки Центру
6.1. Основою структури Центру є місцеві осередки: районні, міські. Місцеві
осередки можуть створюватися при наявності не менше 5 членів і реєструються як
юридичні особи, або легалізуються шляхом повідомлення про заснування у встановленому
законом порядку і керуються у своїй діяльності Статутом Центру та своїми Положеннями
про місцеві осередки. Керівними органами місцевих осередків є Загальні збори,
Правління. Керівною особою – Голова, контрольним органом – ревізор.
6.2. Діяльність місцевих осередків здійснюється на підставі даного Статуту та
Положення про них, яке приймається вищими керівними органами осередку та
затверджується Президією Центру, проте вони не повинні суперечити Статуту Центру.
6.3. Місцеві осередки на загальних зборах обирають з-поміж своїх членів осередку,
Правління осередку в складі не менше 3-х осіб (голова, секретар, член Правління).
6.4. Правління осередку керує його діяльністю, виконує та організовує виконання
завдань Центру в межах місцевості чи району, та виступає з ініціативою перед Президією
Центру для виконання завдань, що виходять за межі території діяльності осередку.
VIІ. Міжнародні зв’язки Центру
7.1. Центр здійснює міжнародні зв’язки у порядку, встановленому чинним
законодавством.
7.2. Сприяє здійсненню міжнародного співробітництва на базі обміну передовими
технологіями, провідними фахівцями тощо; організовує спільні проекти із зарубіжними
організаціями; розвиткові наукових зв'язків і співпраці соціологів України з зарубіжними
вченими, міжнародними та міжрегіональними соціологічними організаціями.
7.3. Центр та його підрозділи можуть вступати в міжнародні громадські організації,
підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати угоди з питань, що
відносяться до статутної діяльності Центру, брати участь у міжнародних проектах.
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