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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про Відокремлені підрозділи Громадської організації «Всеукраїнська 

асамблея докторів наук із державного управління» (далі - Відокремлений підрозділ ГО 

"ВАДНД") розроблене на підставі статуту організації, визначає статус Відокремленого 

підрозділу ГО "ВАДНД", порядок і умови його створення,  повноваження та організаційно-

правову структуру. 

1.2. Відокремлені підрозділи ГО "ВАДНД" діють на підставі Статуту ГО "ВАДНД" та 

не є юридичними особами. Відокремлені підрозділи мають свої бланки, печатки з 

найменуванням ГО "ВАДНД". Відокремлені підрозділи можуть набувати статусу юридичної 

особи. Для набуття статусу юридичної особи Відокремлені підрозділи ГО "ВАДНД" 

реєструються у встановленому законодавством порядку. 

1.3. Рішення про створення і ліквідацію відокремленого підрозділу (місцевого 

осередку) ГО "ВАДНД" приймається на засіданнях Президії ГО "ВАДНД". Керівник 

відокремленого підрозділу (місцевого осередку) ГО "ВАДНД" затверджується Президією ГО 

"ВАДНД". 

 

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ ГО "ВАДНД" 

 

2.1. Відокремлений підрозділ ГО "ВАДНД" має своєю метою: вивчення і узагальнення 

досягнень науки та сприяння найбільш повному використанню цих досягнень в інтересах 

соціально-економічного розвитку України, сприяння розвитку і відтворенню 

інтелектуального потенціалу суспільства, розповсюдження наукових і технічних досягнень у 

галузі державного управління, захист спільних інтересів членів Відокремленого підрозділу 

ГО "ВАДНД". 

2.2.Основними завданнями Відокремленого підрозділу ГО "ВАДНД" є: 

2.2.1. Об’єднання вчених і спеціалістів наукових організацій, вищих навчальних 

закладів, підприємств усіх форм власності, громадських організацій які є членами 

Відокремленого підрозділу ГО "ВАДНД" в інтересах розвитку України, галузі публічне 

управління, концептуальних засад запобіганню та протидії корупції тощо. 

2.2.2 Сприяння утвердженню гуманістичних принципів, міжнародне та наукове 

співробітництво і зміцнення миру між народами. 
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2.2.3. Сприяння у підготовці науково-технічних кадрів, залучення обдарованої молоді, 

виявлення і підтримка талановитих дослідників, сприяння творчому зростанню молодих 

науковців. 

2.2.4. Сприяння розвитку та інтеграції науки й освіти в Україні. 

2.2.5. Запобігання відтоку інтелектуального потенціалу за межі України. 

2.2.6. Представлення інтересів і захист прав членів Відокремленого підрозділу ГО 

"ВАДНД" та працівників її установ. 

2.3. Відокремлений підрозділ (місцевий осередок) ГО "ВАДНД" має право: 

2.3.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в 

територіальних підрозділах органів державної влади, органах місцевого самоврядування;  

2.3.2. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші місцеві та регіональні 

об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні; 

2.3.3. одержувати від територіальних підрозділів органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети та завдань відділення 

(місцевого осередку) ГО "ВАДНД";  

2.3.4. вносити пропозиції до територіальних підрозділів органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування; 

2.3.5. розповсюджувати інформацію та пропагувати ідеї та мету відділення (місцевого 

осередку) ГО "ВАДНД". 

 

3. КЕРІВНИК ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ ГО "ВАДНД" 

 

3.1. Органами управління Відокремленого підрозділу (місцевого осередку) ГО 

"ВАДНД" є: 

3.1.1. збори членів Відокремленого підрозділу (місцевого осередку) ГО "ВАДНД"- 

вищий орган управління; 

3.1.2. голова Відокремленого підрозділу (місцевого осередку) ГО "ВАДНД" - керівник 

відділення (місцевого осередку) ГО "ВАДНД".  

3.2. Рішення зборів членів Відокремленого підрозділу (місцевого осередку) ГО 

"ВАДНД" приймаються простою більшістю голосів членів Відокремленого підрозділу 

(місцевого осередку) ГО "ВАДНД" присутніх на зборах та оформляються протоколом.  

3.2.1. Збори членів Відокремленого підрозділу (місцевого осередку) ГО "ВАДНД" 

мають право ухвалювати рішення, якщо на них присутні не менше половини зареєстрованих 

членів Відокремленого підрозділу. 
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3.3. Голова Відокремленого підрозділу (місцевого осередку) ГО "ВАДНД": 

3.3.1. представляє Відокремлений підрозділ (місцевого осередку) ГО "ВАДНД" у 

відносинах з організаціями, підприємствами, установами, територіальними підрозділами 

органів державної влади та органами місцевого самоврядування, а також у відносинах з 

Президією ГО "ВАДНД"  та посадовими особами ГО "ВАДНД";  

3.3.2. є (за посадою) делегатом від місцевого осередку на Загальних зборах ГО 

"ВАДНД";  

3.3.3. має право здійснювати робоче листування та участі у засіданнях Загальних зборів 

ГО "ВАДНД" (з правом дорадчого голосу);  

3.3.4. укладає від імені Відокремленого підрозділу (місцевого осередку) ГО "ВАДНД" 

договори (угоди) немайнового характеру, а також вчиняє інші правочини, не заборонені 

законодавством України та Статутом ГО "ВАДНД";  

3.3.5. приймає будь-які інші рішення, що стосуються діяльності Відокремленого 

підрозділу (місцевого осередку) ГО "ВАДНД" та не суперечать Статуту ГО "ВАДНД" та 

законодавству України;  

3.3.6. скликає збори членів Відокремленого підрозділу (місцевого осередку) ГО 

"ВАДНД"; 

3.3.7. головує на засіданнях зборів членів Відокремленого підрозділу (місцевого 

осередку) ГО "ВАДНД"; 

3.3.8. здійснює нагородження від імені ГО "ВАДНД" членів Відокремленого підрозділу 

(місцевого осередку) ГО "ВАДНД" та третіх осіб; 

3.3.9. приймає документи на вступ до ГО "ВАДНД" від кандидатів у члени ГО 

"ВАДНД", виносить питання на розгляд найближчих зборів членів Відокремленого 

підрозділу (місцевого осередку) ГО "ВАДНД" та передає їх (разом з протокольним рішенням 

зборів місцевого осередку з цього питання) ГО "ВАДНД"для його винесення на найближче 

засідання Президії ГО "ВАДНД".  

3.4. Голова Відокремленого підрозділу (місцевого осередку) ГО "ВАДНД" (у разі 

неспроможності виконання своїх обов'язків (хвороба, відпустка, затримання тощо), має 

право делегувати свої повноваження будь-якому іншому авторитетному члену відділення 

(місцевого осередку) ГО "ВАДНД", що підтверджується (протокольно) найближчими 

зборами членів Відокремленого підрозділу (місцевого осередку) ГО "ВАДНД".  
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4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

4.1. Діяльність будь – якого Відокремленого підрозділу ГО "ВАДНД" припиняється, 

якщо в його складі залишилось менше двох членів. 

4.2.  Діяльність Відокремленого підрозділу ГО "ВАДНД" може бути припинена шляхом 

його закриття рішенням Президії ГО "ВАДНД". 

4.3.  Рішення про припинення діяльності Відокремленого підрозділу ГО "ВАДНД" 

приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Президії ГО 

"ВАДНД" 

 

 

 

 

Президент ГО «ВАДНД»                    Є.О. Романенко 

 

 

 


