
Додаток 
 

 
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 

до Статуту Спілки підприємців Закрпаття 
(зареєстрована Управлінням юстиції Закарпатської одлдержадміністрації 

06.05.1994 р. Свідоцтво № 052). 
 
 

 Внести слідуючи зміни та доповнення до Статуту Спілки підприємців Закарпаття: 
 
 І. абзац 1 п.2.3  Статуту Спілки викласти у такій редакції:  
 “2.3. З метою досягнення цілей та реалізації завдань Спілка має право: 
- створювати на території Закарпаття та за його межами філії та представництва, регіональні 
відділення (місцеві структури) а також Спілки згідно з діючим законодавством; філії і 
представництва Спілки діють від її імені на підставі Положень про них, затверджених 
Правлінням Спілки, а дочірні підприємства та регіональні відділення - на підставі затверджених 
Правліням Спілки Статутів; ” 
 
              ІІ. п.3.2. Статуту Спілки  викласти у такій редакції: 
 “3.2. Дійсними членами Спілки можуть бути як фізичні так і юридичні особи, які згідно 
законодавства України не обмежені у правоздатності, сплачують вступні  та членські внески.” 
 
             ІІІ. п.3.3. Статуту Спілки викласти у такій редакції:  
              “3.3. Спілка відкрита для індивідуальних та колективних членів, які визнають 
положення Статуту Спілки і бажають діяти у відповідності до його статей. ” 
 
             ІV. п. 4.2.1. Статуту Спілки викласти у такій редакції: 
            “4.2.1. Відділення формуються із фізичних та юридичних осіб, які об’єднуються за 
місцем розташування відділення. Збори відділення вважаються правомочними, якщо на них 
присутні більшість (50% плюс 1 дійсний член) членів цього відділення. 
            При цьому колективний член Відділення має лише один голос”. 
  
            V. п.4.3.1.Статуту Спілки викласти у такій редакції: 

 “ 4.3.1. Загальні збори (конференція) Спілки вважаються правомочними, якщо на 
засіданні присутні 2/3 делегатів - членів Спілки із вирішальним голосом (дійсних членів). 
Належнісь до списку делегатів посвідчується мандатом встановленого зразка, який видається 
Правлінням Спілки. 

При цьому колективний член Спілки має лише один голос.” 
 

           VI.  п.4.3.2. Статуту Спілки викласти у такій редакції: 
            “ 4.3.2. Делегат на конференцію Спілки обирається загальними зборами відділення, що 
приймається простою більшістю членів відділення (50% плюс 1 голос). 

 
VII. п.4.5.2. Статуту Спілки викласти у такій редакції: 

           “4.5.2. Правління Спілки обирається шляхом прямого таємного голосування, в якому 
мають право приймати участь виключно дійсні члени Спілки-делегати загальних зборів 
(конференції) Спілки. 

Вибори проводяться один раз у два роки. 
Кількісний склад Правління Спілки визначають загальні збори (конференція) Спілки, на 

яких обирається склад Правління”. 
 

VIII. п.4.5.3. Статуту Спілки викласти у такій редакції: 
           “ 4.5.3. До складу Правління Спілки входять: Президент, два Віце-президенти, Голова 
ревізійної комісії Спілки та Голови відділень Спілки. 



   Правління Спілки має право кооптації дійсних членів Спілки до складу Правління, 
шляхом дообрання та переобрання членів Правління Спілки. 

Рішення про кооптацію   може вносити регіональне відділення - відносно свого Голови 
відділення та Правління - відносно члена Правління Спілки. 

Рішення Правління Спілки про кооптацію вважається правомочним, якщо на засіданні 
Правління Спілки присутні 2/3 членів Правління Спілки, а кількість голосів поданих “за”, 
складає 50% плюс 1 голос без врахування голосу вибулого. 

Рішення Правління Спілки про кооптацію дійсних членів Спілки до складу Правління не 
потребують затвердження загальними зборами (конференцією) Спілки.” 

 
ІХ. п.4.5.9. Статуту Спілки викласти у такій редакції: 
“ 4.5.9. До компетенції Правління відносяться питання: 
- прийняття членів Спілки на основі заяви, скликання загальних зборів (конференції), 

підготовка та обговорення порядку денного зборів (конференції); 
-забезпечення обговорення, виконання та здійснення поступаючих проектів, пропозицій, 

зауважень та звернень; 
-налагодження зв’язків з іншими підприємствами, установами та організаціями та 

заключення з ними угод та договорів; 
-господарської діяльності Спілки; 
-розпорядження майном Спілки; 
-скликання загальних зборів (конференції) Спілки (призначення дати зборів 

(конференції), порядку денного і т.д.); 
-кооптації дійсних членів Спілки до виборних органів Спілки в т.ч. до складу Правління 

Спілки; 
-надання додаткових повноважень Головам відділень та членам Спілки;  
-затвердження штату звільнених працівників Спілки та кошторису витрат на його 

утримання; 
-визначення бюджету та затвердження кошторису витрат (для проведення масових 

міроприємств) Спілки.” 
 
 

 
 
 

 


