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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ є відокремленим підрозділом ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ» (надалі іменується – ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ), що об'єднує на добровільних 

засадах осіб (громадян України, іноземних громадян та осіб без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах), які 

професійно пов'язані з бібліотечною справою, бібліографічною й 

інформаційною діяльністю, та зацікавлених осіб у їх розвитку на основі 

єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод на всій території 

України. 

1.2. Найменування: 

повне – ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ; 

скорочене – ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ; 

Назва іноземною мовою:
 
 

повна – KHARKIV REGIONAL DEPARTMENT of ALL-UKRAINIAN 

NON-GOVERNMENT ORGANIZATION UKRAINIAN LIBRARY 

ASSOCIATION; 

скорочена – KHARKIV RD ALL-UKRAINIAN NGO UKRAINIAN 

LIBRARY ASSOCIATION. 

1.3. Діяльність ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

здійснюється у межах співробітництва з юридичними особами, державними 

органами влади та фізичними особами, що мають на меті вирішення спільних 

з ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ завдань. 

1.4. ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ діє на основі 

добровільності та рівноправності його членів, самоврядування, законності та 

гласності, є вільним у виборі напрямів своєї діяльності, відповідно до 

діючого законодавства. 

1.5. ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ є 

неприбутковою організацією та не ставить на меті отримання прибутку в 

процесі здійснення своєї діяльності. 

1.6. ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ у своїй 

діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про 

громадські об’єднання», статутом ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ», цим Положенням та іншим чинним законодавством України. 
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2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ХОВ 

ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

 

2.1. Метою діяльності ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і 

забезпеченню права читачів та споживачів інформації на якісне і своєчасне 

бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист 

соціальних та спільних інтересів членів ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ. 

2.2. Основними завданнями ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ є: 

– сприяння доступу громадян до всього обсягу накопичених знань та 

інформації;  

– сприяння формуванню у суспільстві усвідомлення пріоритету 

бібліотеки як центру інформації та осередку культури, привернення уваги 

суспільства до її проблем;  

– сприяння органам місцевого самоврядування при вирішенні питань, 

що зачіпають права та законні інтереси членів ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ; 

– сприяння підвищенню престижу бібліотек; 

– інформування громадськості з проблем галузі та шляхів їх 

вирішення; 

– координація діяльності членів для досягнення мети та вирішення 

завдань ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ; 

– сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації 

молодих бібліотекарів, у тому числі членів ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, з метою впровадження молодіжної політики; 

– сприяння правовому та соціальному захисту інтересів членів ХОВ 

ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ; 

– представництво членів ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ у відносинах з підприємствами, установами, організаціями. 

2.3. Для реалізації мети та завдань у встановленому чинним 

законодавством порядку ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ здійснює наступні види діяльності: 

– вживає заходів щодо привернення уваги широкого кола 

громадськості для вирішення проблем, які стосуються бібліотечної справи; 

– підтримує ініціативи громадських рухів, установ та організацій, 

програми депутатів усіх рівнів, спрямовані на розвиток культури та 

бібліотечної справи;  

– ініціює і сприяє проведенню мітингів, громадських акцій (у тому 

числі акцій протесту) та інших заходів;  

– одержує від органів місцевого самоврядування інформацію, 

необхідну для реалізації своїх цілей та завдань; 

– вносить пропозиції до органів місцевого самоврядування щодо 

вирішення проблемних питань стосовно бібліотечної справи; 
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– бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні 

проектів нормативно-правових актів, що видаються органами місцевого 

самоврядування; 

– бере участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі 

консультативних і дорадчих органів, що утворюються органами місцевого 

самоврядування;  

– розповсюджує інформацію і проводить популяризацію своїх ідей та 

цілей; 

– ідейно, організаційно підтримує своїх членів; 

– здійснює громадський контроль за станом бібліотечної справи, 

бібліографічної та інформаційної діяльності; 

–  бере участь у проведенні незалежної експертизи планів і програм 

розвитку бібліотечної справи в області; 

– організує громадське обговорення актуальних проблем бібліотечної 

справи; 

– сприяє підвищенню професіоналізму членів ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, формуванню середовища 

професійного спілкування;  

– сприяє задоволенню професійних інтересів членів ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, в тому числі на підставі 

поширення міжнародних зв'язків;  

– сприяє участі молодих бібліотекарів, у тому числі членів ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, в міжнародних проектах та 

програмах з обміну досвідом; 

– організовує та проводить освітні заходи для молодих бібліотекарів, 

у тому числі членів ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, із 

залученням представників громадськості, органів місцевого самоврядування, 

експертів з бібліотечної справи, у тому числі міжнародних експертів; 

– проводить конкурси, семінари, наради, конференції та інші заходи з 

питань бібліотечно-інформаційної діяльності; 

– сприяє професійному і соціальному розвитку бібліотекарів, 

бібліографів та інформаційних працівників бібліотек усіх форм власності та 

підпорядкування, удосконаленню системи їх безперервної освіти; 

– сприяє обміну досвідом і підвищенню професійного рівня шляхом 

підготовки навчальних програм, організації курсів, стажувань і т. ін. 

– розповсюджує досягнення світового досвіду; 

– встановлює форми морального стимулювання для членів ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ; 

– здійснює видавничу діяльність на неприбутковій основі та іншу 

діяльність, не заборонену чинним законодавством України. 
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3. ПРАВОВИЙ СТАТУС 

ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

 

3.1. ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ є 

відокремленим підрозділом ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

без статусу юридичної особи. 

3.2. ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ може мати 

круглу печатку та штампи зі своєю назвою, символіку та іншу атрибутику, 

зразки яких затверджуються Президією ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ.  

3.3. ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ не несе 

відповідальності по зобов’язаннях своїх членів та держави так само, як і 

члени ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ та держава не 

несуть відповідальності по зобов’язаннях ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ.  

 

4. ЧЛЕНИ ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ 

 

4.1. Членами ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 

перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та 

визнають Статут ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ» та 

Положення ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, 

професійно пов'язані з бібліотечною справою чи виявляють цікавість до неї, 

поділяють цілі і завдання ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ» та ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, 

сприяють їхній реалізації та матеріально підтримують ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ. 

4.2. Розмір вступних та щорічних добровільних пожертвувань 

встановлюється і затверджується Президією ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ».  

4.3. ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ щорічно 

збирає добровільні пожертвування своїх членів та видає їм членські квитки 

встановленого зразка. 

4.4. ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ щорічно, 

протягом двадцяти календарних днів після закінчення звітного періоду 

перераховує частину зібраних щорічних добровільних пожертвувань на 

розрахунковий рахунок ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ». 

4.5. Прийом до ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

членів здійснюється на підставі письмової заяви кандидата, поданої до 

Президії ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ після сплати 

відповідного членського внеску. Президія ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ та/або Президія ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА 
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БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ» може відмовити в прийнятті в члени ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ. Таке рішення може бути 

оскаржене до Конференції ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ або в порядку, визначеному законодавством. 

4.6. Особи, які зробили видатний внесок у розвиток бібліотечно-

інформаційної діяльності, галузі, науки, а також у розвиток ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ та / або у розвиток ГО «ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ», можуть бути обрані на 

Конференції ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ та / або 

на Конференції ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ» 

почесними членами. Звання почесного члена не надає переваг такому члену 

над іншими членами. 

4.7. Члени ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

мають право: 

– брати участь в управлінні справами ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ та/або ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ», самостійно або через свого представника шляхом участі в 

Конференції ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ та / або в 

Конференції ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ». 

Представник може представляти інтереси як одного, так і більше членів; 

– голосувати при прийняті рішень на Конференції ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ та / або на Конференції 

ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»; 

– виносити на обговорення керівних органів ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ / ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ» пропозиції, пов’язані з цілями та завданнями ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ / ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»; 

– обирати та бути обраними у склад керівних органів ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ / ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»; 

– брати участь у всіх напрямах діяльності, яка проводиться ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ / ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»; 

– безкоштовно одержувати інформацію про діяльність ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ / ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»; 

– користуватися в повному обсязі інформацією, що є в ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ / ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ», та послугами, які надає ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ / ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»; 

– користуватися допомогою і захистом у межах завдань, засобів і 

можливостей ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ / ГО 

«ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»; 
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– вийти з ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ в 

порядку та на умовах, передбачених цим Положенням, Статутом ГО «ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ» та чинним законодавством 

України;  

– члени ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

можуть мати інші права, передбачені цим Положенням, Статутом ГО «ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ» та законодавством України. 

4.8. Члени ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

зобов'язані: 

– сприяти вирішенню завдань, які визначені у Положенні ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ; 

– дотримуватися вимог Положення та виконувати рішення керівних 

органів ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ / ГО «ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ», прийнятих у межах їх 

компетенції;  

– дотримуватися положень Кодексу етики бібліотекаря та Статуту 

ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»; 

– брати активну участь у роботі органів ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, до яких вони обрані; 

– своєчасно сплачувати вступні і щорічні добровільні пожертвування; 

– не заподіювати ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ або його членам своїми діями або бездіяльністю збитки як 

матеріальні, так і моральні; 

– члени ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ несуть 

відповідальність за невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе 

зобов'язань в порядку, встановленому чинним законодавством України і 

Положенням ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ; 

– виконувати інші обов'язки, передбачені цим Положенням ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ та Статутом ГО «ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ».  

4.9. Добровільний вихід члена з ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ здійснюється шляхом подання письмової заяви 

в Президію. 

Членство припиняється з дня подання такої заяви та не потребує 

додаткових рішень. 

4.10. Члена може бути примусово виключено з ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ рішенням Президії за наявності 

однієї з вказаних нижче підстав:  

- невиконання членом своїх обов'язків, у тому числі порушення 

Положення, невиконання рішення Конференції, несплата добровільного 

пожертвування протягом останнього року;  

- недотримання членом Кодексу етики бібліотекаря та Статуту 

ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»;  

Питання про виключення вирішується Президією більшістю голосів її 

членів. 
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4.11. У випадку несплати щорічного добровільного пожертвування 

протягом календарного року, членство в ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ припиняється і може бути поновлене за заявою 

члена без повторної оплати вступного добровільного пожертвування. 

4.12. У разі добровільного виходу або примусового виключення члена 

з ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ майно та кошти 

(у тому числі внески), передані таким членом до ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, поверненню не підлягають. 

4.13. Всі інші питання про членство, які не врегульовані Положенням 

ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, регулюються 

Положенням про членство у ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ. 

 

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ  

ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

 

5.1. Керівними органами ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ є Конференція і Президія ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ. 

5.2. Вищим керівним органом є Конференція її членів, яка може бути 

звітно-виборною, робочою і надзвичайною.  

5.2.1. Звітно-виборна конференція скликається не рідше одного разу 

на три роки Президією ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ для звіту про діяльність ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, виборів керівних органів і розробки основних 

напрямів діяльності ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

або достроково за вимогою Президії ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ».  

Звітно-виборна конференція вважається повноважною за наявності 

двох третин членів (або їх представників) ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ.  

5.2.2. Робоча конференція скликається Президією ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ за необхідності для розв'язання 

поточних справ ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ та 

інших питань або за ініціативою Президії ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ». 

Робоча конференція вважається повноважною, якщо в її роботі беруть 

участь більше половини членів (або їх представників) ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ.  

5.2.3. Надзвичайна конференція скликається за необхідності з будь-

яких питань на вимогу ревізійної комісії або за заявою, підписаною не менш 

ніж третиною членів ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, 

або за ініціативою Президії ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ». 



9 

 

Надзвичайна конференція вважається повноважною за наявності двох 

третин членів (або їх представників) ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ  

5.3. Компетенцією Конференції є: 

– затвердження Положення ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ, внесення змін і доповнень до нього, затвердження Положення в 

новій редакції; 

– обрання Голови ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ, складу Президії ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ, ревізійної комісії строком на 3 роки та їх звільнення; 

– затвердження звіту Президії та ревізійної комісії ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ про їх діяльність і фінансового 

звіту; 

– припинення діяльності ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ. 

5.4. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів від 

числа присутніх членів.  

Винятком є питання щодо:  

– внесення змін до Положення ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ; 

– припинення діяльності ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ. 

Рішення з питань щодо затвердження Положення ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, внесення змін і доповнень до 

нього, затвердження Положення в новій редакції, крім Конференції ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, можуть також приймати та / або 

затверджувати Президія або Конференція ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ». 

Президія або Конференція ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ» може також приймати рішення: 

-  з питань щодо проведення реєстраційних дій ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ; 

-  будь-яких правових, організаційних та інших питань, не 

заборонених чинним законодавством України; 

- вимагати у керівних органів ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ скликання Конференції або Президії ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ для вирішення актуальних 

питань відділення у строк, визначений  Президією або Конференцією ГО 

«ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ». 

Рішення з даних питань приймаються Конференцією ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ більшістю не менш як у 3/4 

голосів присутніх членів та/або Президією або Конференцією ГО «ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ» простою більшістю голосів від 

числа присутніх членів. 

5.5. Представництво на Конференцію встановлюється Президією ХОВ 
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ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ. 

5.6. Процедура прийняття рішень Конференцією може передбачати 

використання засобів зв'язку. 

5.7. У період між Конференціями керівництво діяльністю ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ здійснює Президія, яка 

складається з Голови ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, 

заступника (заступників) і її членів.  

5.8. Президія обирається звітно-виборною або надзвичайною 

конференцією відкритим голосуванням строком на 3 роки. Обраним 

вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів. 

5.9. Голова ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ є головою Президії ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ та очолює його діяльність.  

Голова та / або заступник Голови ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»: 

– керує роботою Президії; 

– організовує роботу Президії;  

– репрезентує ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

в державних органах, громадських та інших організаціях; 

– має право першого підпису фінансових та інших документів ХОВ 

ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ після видачі йому ГО «ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ» довіреності з наданням 

відповідних повноважень; 

– виконує інші повноваження згідно з Положенням.  

Голова та / або заступник Голови ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ може бути відкликаний з посади за рішенням 

Конференції за ініціативою більшості від складу членів Президії до 

закінчення строку, на який він обирався, у випадках: 

- за власним бажанням на підставі поданої до Президії письмової 

заяви; 

- при неодноразовому порушенні вимог цього Положення; 

- якщо своїми діями він завдав матеріальної чи моральної шкоди 

ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ / ГО «ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ». 

5.8. Повноваження Президії ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ: 

– організовує, здійснює та контролює ведення поточних справ; 

– реалізує програми діяльності ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ; 

– укладає план роботи ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ на наступний рік; 

– створює робочі органи, необхідні для забезпечення діяльності ХОВ 

ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ; 

– забезпечує виконання рішень Конференцій;  



11 

 

– здійснює господарське управління майном та коштами ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ в межах повноважень, 

визначених Конференцією ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ після затвердження даного питання Президією або 

Конференцією ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ». 

5.9. Засідання Президії ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ повноважне, якщо на ньому присутні більше половини її 

складу. Президія ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

приймає рішення простою більшістю голосів і може передбачати 

використання засобів зв'язку. 

5.10. Засідання керівних органів ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ (Конференції, Президії) можуть проводитись як 

за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет-зв’язку з 

використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, онлайн-конференцій. 

Якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі 

обов’язково фіксується – за допомогою якої комп’ютерної програми 

відбувалось засідання. 

5.11. Склад Президії ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ може бути змінений за рішенням Конференції за ініціативою 

більшості від складу членів Президії до закінчення строку, на який він 

обирався, у випадках: 

- за власним бажанням на підставі поданої до Президії письмової 

заяви члена (членів) Президії; 

- при неодноразовому порушенні членом (членами) Президії вимог 

цього Положення; 

- якщо член (члени) Президії своїми діями завдали матеріальної чи 

моральної шкоди ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ / ГО 

«ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ».  

5.12. Президія звітує про діяльність ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ перед членами на Звітно-виборній конференції 

не рідше одного разу на три роки.  

5.13. Ревізійна комісія контролює: виконання статутних вимог 

ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ», вимог даного 

Положення та фінансово-господарську діяльність ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ.  

5.14. Ревізійна комісія обирається Конференцією відкритим 

голосуванням, простою більшістю голосів терміном на 3 роки з числа 

делегатів конференції, які не є членами Президії. Склад і кількість членів 

ревізійної комісії визначаються Конференцією.  

5.15. Члени ревізійної комісії обирають зі свого складу Голову 

ревізійної комісії.  

5.16. Ревізійна комісія не рідше одного разу на три роки на Звітно-

виборній конференції подає фінансовий звіт ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ. 
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6. МАЙНО ТА КОШТИ  

ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

 

6.1. ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ може мати у 

власності, орендувати та надавати в оренду будинки, споруди, транспортні 

засоби, обладнання, житловий фонд; акції, інші цінні папери та інше майно, 

необхідне для матеріального забезпечення виключно діяльності ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ. 

Право володіння, користування та/або розпорядження майном 

виникає у ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ після 

затвердження питання щодо володіння, користування та/або розпорядження 

майном Президією або Конференцією ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ». 

6.2. ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ набуває 

права власності на кошти та інше майно, передане членами або державою у 

власність в установленому законом порядку, набуте від вступних та 

щорічних добровільних пожертвувань, отримане як кошти гранту чи 

міжнародної технічної допомоги, пожертвування та благодійні внески 

громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за 

рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним в 

Україні законодавством. 

Право володіння на майно та кошти, визначні даним пунктом, у ХОВ 

ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ виникає після затвердження 

даного питання Президією або Конференцією ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ». 

6.3. Майно та кошти ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ утворюються та поновлюються за рахунок: 

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді 

безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 

- пасивних доходів; 

- коштів або майна, які надходять до ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ від проведення його основної діяльності, з 

урахуванням вимог чинного законодавства; 

- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого 

бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі 

гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ відповідно до умов міжнародних 

договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, 

крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ або через нього його отримувачам 

згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін. 

Питання щодо джерела походження майна та коштів ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ попередньо затверджуються 

Президією або Конференцією ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ». 
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6.4. Доходи (прибутки) ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ використовуються виключно для фінансування видатків на 

утримання ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, реалізації 

мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, визначених даним Положенням та чинним 

законодавством України. 

6.5. У ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед 

засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та 

інших, пов’язаних з ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

осіб. 

 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 

 

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ можуть бути оскаржені членом 

(членами) ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ. 

7.2. До Президії подається первинна скарга: 

- на дії, бездіяльність або рішення Голови та/або заступника Голови; 

- на дії, бездіяльність або рішення члена (членів) Президії кожного 

окремо або загальна кількість яких становить до двох осіб.   

Президія зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із 

обов'язковим викликом особи (осіб), дії, бездіяльність або рішення якої 

оскаржується. 

У разі відхилення скарги Президією повторна скарга подається до 

вищого керівного органу, який зобов'язаний розглянути скаргу на Звітно-

виборній або робочій конференції, із обов'язковим викликом особи (осіб), дії, 

бездіяльність або рішення якої оскаржується.  

Скарга, яка потребує термінового розгляду, є підставою для скликання 

Робочої конференції в строк, передбачений чинним законодавством України.  

7.3. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення членів Президії 

кількість яких становить більше двох осіб подається до Голови, який 

зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим 

викликом всіх членів Президії, дії, бездіяльність або рішення яких 

оскаржується.  

У разі відхилення скарги Головою, повторна скарга подається до 

вищого керівного органу, який зобов'язаний розглянути скаргу на Звітно-

виборній або на Робочій конференції, із обов'язковим викликом всіх членів 

Президії, дії, бездіяльність або рішення яких оскаржується.  

Скарга, яка потребує термінового розгляду, є підставою для скликання 

Робочої конференції в строк, передбачений чинним законодавством України.  
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7.4. На дії, бездіяльність або рішення Конференції ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ скарга подається на розгляд 

Президії або Конференції ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ». У разі відхилення скарги Президією або Конференцією ГО 

«ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ», повторна скарга подається 

до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких 

дій, бездіяльності або рішень.  

7.5. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, 

належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів ХОВ 

ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, внаслідок яких: 

- порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена (членів) 

ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ; 

- створено перешкоди для здійснення членом ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ його прав та/чи законних інтересів чи свобод; 

- незаконно покладено обов’язки на члена ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ або незаконно застосовано до нього 

дисциплінарну відповідальність. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

8.1. Зміни та доповнення, затвердження Положення в новій редакції, 

здійснюється відповідно до цього Положення Конференцією не менш, як у 3/4 

голосів її членів.  

8.2. Рішення з питань щодо затвердження Положення ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, внесення змін і доповнень до 

нього, затвердження Положення в новій редакції, крім Конференції ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ, можуть також приймати та / або 

затверджувати Президія або Конференція ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ». 

8.3. Зміни та доповнення до Положення, затвердження Положення в 

новій редакції підлягають державній реєстрації у порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

9.1. Припинення діяльності ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ здійснюється: 

1) за рішенням ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ, прийнятим Конференцією, у визначеному Положенням 

порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації; 

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск). 

9.2. ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ має право 

в будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності 

(саморозпуск).  
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Реорганізація ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало не менш 

3/4 учасників Конференції.  

Реорганізація ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

здійснюється шляхом його приєднання до іншого відділення ГО «ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ» такого самого статусу на 

підставі рішення ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ про 

припинення діяльності з приєднанням до іншого відділення та рішення 

відділення ГО «ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ», до якого 

приєднуються, про згоду на таке приєднання. 

9.3. Порядок та правові наслідки припинення діяльності ХОВ ВГО 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ шляхом саморозпуску або 

реорганізації або заборони (примусового розпуску) ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА 

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ визначається відповідно до чинного 

законодавства. 

9.4. ХОВ ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ вважається 

таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного 

запису до відповідного державного реєстру. 

 

 

 

Голова засідання Президії, Президент 
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Секретар засідання Президії, Виконавчий директор 

ГО «Всеукраїнська громадська організація  

Українська бібліотечна асоціація»    Сошинська Я.Є. 

 


