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1.  Загальні положення 
 
1.1. Повна назва регіонального відділення громадської організації: Тячівське 
       регіональне відділення Спілки підприємців Закарпаття. 
1.2. Статус об’єднання громадян: громадська організація. 
1.3. Юридична адреса громадської органазації: Закарпатська область, м.Тячів, вул. 

___________________________________________ . 
1.4. Регіональне відділення Спілки підприємців Закарпаття (в подальшому         
      «Відділення») - добровільне місцеве громадське об’єднання підприємців, яке 
       утворено на основі о’єднання зусиль його членів, виходячи з професійної     
       спільності   інтересів, для задоволення та сумісного захисту своїх прав, а 
також    
       базуючи свою діяльність на слідуючих принципах : 

 сприяння малому бізнесу; 
 єдності питань та зусиль членів Відділення у вирішенні виробничих та 

соціальних питань підприємців, впровадження нових технологій, 
створення нових робочих місць та інше. 

1.5. Відділеня Спілки є юридичною особою згідно з законодавством України.     
        Відділення Спілки набуває права юридичної особи з дня її державної   
        реєстрації. 
1.6. Відділення Спілки має право від свого імені укладати договори, набувати   
       майнових і особистих не майнових прав та виконувати обов’язки, пов’язані з її   
       діяльністю, бути стороною, третьою особою в арбітражному та третейському  
       судах. 
1.7. Для здійснення статутної діяльності Спілки, Відділення Спілки може набувати   
       прав та обов’язків щодо коштів та майна, привнесених у вигляді добровольних,   
       вступних, річних членських внесків, та добровольних пожертвувань. 
1.8. Відділення Спілки має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в 

установах  
       банку, кутовий штамп та інші реквізити. Відділення використовує символіку   
       Спілки. 
1.9. Відділення Спілки реєструється у порядку, передбаченому Законом України   
      «Про об’єднання громадян» і в своїй діяльності керується пунктами цього      
      Статуту. 
1.10.Відділення Спілки діє на основі Закону України «Про об’єднання громадян» та   
        інших законодавчих та нормативних актів та положень цього Статуту. 
1.11.Діяльність Відділення Спілки теріторіально: м. Тячів, Тячівський район і   
        визначається відповідно із ст. 9 Закону України «Про об’єднання громадян». 
 

2.  Основні цілі та завдання відділення 
 

2.1. У своїй діяльності Відділення Спілки переслідує слідуючі цілі: 
 створювати сприятливі умови для плідної діяльності підприємницьких 

структур регіону; 
 надання дійової допомоги підприємствам та організаціям усіх форм 

власності регіону; 
 сприяти справі розвитку підприємства та покращення умов діяльності, як 

підприємств, установ, організацій, так і поодиноких підприємців регіону. 
 
2.2. Відділення спілки вважає своїм завданням: 

 координувати діяльність підприємницьких структур свого регіону; 
 захищати професійні інтереси власників, спеціалістів та працівників 

підприємницьких структур; 
 організовувати та здійснювати обмін професійною, науковою та 

господарсько-керівницькою інформацією, як між членами Відділення, так 


