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1  Загальні положення 

1.1 Громадська організація „Спілка молоді ПАТ „ЦГЗК'': (надалі- 
спілка молоді) - це добровільне, неприбуткове громадське 
об'єднання робітників Центрального гірничо-збагачувального 
комбінату, його дочірніх підприємств, студентів, які 
навчаються за рахунок комбінату, віком до 35 років включно. 

Спілка молоді відкрита для вступу учнівської молоді, трудящих інших 
підприємств, за умови визнання цього статуту. 
 
Спілка молоді здійснює свою діяльність на території Кривого Рогу. 
Громадська організація „Спілка молоді ПАТ „ЦГЗК": є правонаступником всіх 
майнових та не майнових прав і обов'язків Спілки молоді ВАТ „ЦГЗК":. 
1.2 Спілка молоді керується в своїй діяльності Конституцією, 

Законами України „Про об'єднання громадян ", „Про молодіжні та 
дитячі громадські організації ", „Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні ", іншими законами 
України, цим статутом. 
1.3 Спілка молоді незалежна в своїй діяльності від органів державної влади і 
управління, господарських органів, роботодавців, політичних партій та інших 
громадських організацій, їм не підзвітні і не підконтрольна. Втручання в 
діяльність спілки молоді, що обмежує її права, забороняється, крім випадків 
передбачених законодавством України. 

1.4 Взаємовідносини з іншими громадськими організаціями і політичними 
партіями, державними та господарськими органами спілка молоді будує на 
принципах рівноправного партнерства, діалогу, співробітництва і регулює їх 
угодами та іншими документами. 
 

1.5 Спілка молоді є юридичною особою, має розрахункові рахунки в установах 
банку, печатку, штампи, титульні бланки, символіку, яка реєструється у 
визначеному порядку. 

1.6 Юридична адреса громадської організації „Спілка молоді ПАТ „ЦГЗК": 
50066, м. Кривий Ріг, територія ПАТ „ЦГЗК". 
1.7 3 моменту реєстрації даного статуту в новій редакції втрачає чинність статут 
зареєстрований рішенням виконкому Криворізької міської ради від 09.04.2003р 
№ 161. 
 
1.8 Назва українською мовою: 
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Повна: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „Спілка молоді ПАТ „ЦГЗК":. 
Скорочена: ГО „Спілка молоді ПАТ „ЦГЗК": 

2  Мета і завдання 

2.1 Головною метою діяльності організації є задоволення та захист законних 
соціальних, економічних, професійних, творчих інтересів, реалізації прав та 
свобод молоді ПАТ „ЦГЗК". 

 
Завдання діяльності організації: 

2.2 Реалізація працюючою молоддю комбінату своїх професійних, творчих, 
спортивних та культурних інтересів, а також інтересів трудового колективу 
комбінату. 

2.3 Залучення молоді до безпосередньої активної участі в реалізації молодіжних 
програм ПАТ „ЦГЗК". 

2.4 Формування у молоді поваги до загальнолюдських цінностей, прав людини, 
національних історичних та культурних традицій українського народу. 
Сприяння розвитку ПАТ „ЦГЗК", прояву у молоді поваги до товаришів по 
роботі. 

2.5 Допомога в освоєнні виробництва та навичок практичної роботи. 

2.6 Направлення в учбові заклади для навчання новим професіям та підвищення 
кваліфікації. 

2.7 Сприяння становленню соціально-побутових умов життя молоді та молодих 
сімей. 

2.8 Сприяння виділенню та одержанню матеріальної допомоги та позик. 

2.9 Сприяння виділенню житла в гуртожитках комбінату. 

2.10 Сприяння виділенню оздоровчих путівок. 

2.11 Сприяння виконанню пунктів колдоговору, які стосуються молоді та 
молодіжної програми комбінату. 

2.12 Організація культурно-масової та спортивної роботи комбінату. 
 

2.13 Організація зустрічей молоді з керівництвом комбінату, міста та району. 

2.14 Використання засобів масової інформації з метою інформування суспільства 
про діяльність молоді та реалізацію її інтересів. 



 

 4 

2.15 Організація роботи з неблагонадійною молоддю та сім'ями, з метою надання 
їм необхідної допомоги. 

2.16 Сприяння зміцненню трудової дисципліни. 

2.17 Організація пояснювальної та профілактичної роботи з проблем наркоманії, 
алкоголізму, СНІДу та інших негативних суспільних проявів. 

З  Організаційна структура спілки молоді. Порядок внесення 
змін і доповнень до статуту 

3.1 Вищим органом спілки молоді є конференція членів спілки молоді. 
Конференція проводиться за рішенням комітету спілки молоді, але не рідше 
одного разу на рік. На конференції самостійно вирішуються питання 
переобрання або підтвердження повноважень членів комітету спілки молоді, 
голови комітету спілки молоді, ревізійної комісії. Визначаються пріоритетні 
напрямки в роботі спілки молоді, визначається бюджет у межах власних 
коштів. Конференція вважається такою що відбулась, якщо на ній присутні 
не менше двох третин кількості обраних делегатів. Рішення конференції 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від 
кількості делегатів, присутніх на конференції. 

3.2 Комітет спілки молоді є керівним виконавчим органом спілки молоді, що 
провадить роботу між конференціями на підставі їх рішень і відповідно до 
статуту та положень спілки молоді. Строк повноважень комітету спілки 
молоді 2 роки. Комітет звітує перед конференцією один раз на рік. Комітет 
спілки молоді розпоряджається фінансами організації відповідно з 
кошторисом. Комітет спілки молоді встановлює штати та оклади своїх 
працівників, розмір їхньої заробітної платні, приймає та звільняє бухгалтера. 
Комітет спілки молоді визначає пріоритетні напрями в роботі спілки молоді, 
принципи діяльності та структуру організації. Дострокове переобрання 
комітету спілки молоді здійснюється за вимогою не менше половини членів 
спілки молоді та дострокової конференції. 

3.3 Пропозиції щодо внесення змін і доповнень в статут виносяться на щорічній 
конференції спілки молоді та реєструються в установленому законодавством 
порядку. 

3.4 Голова комітету спілки молоді організовує роботу спілки молоді, комітету 
спілки молоді, підготовку і проведення конференції. Несе відповідальність 
перед спілкою молоді та організацію виконання рішень прийнятих спілкою 
молоді та положень статуту. Виконує інші функції у межах прав, визначених 
рішенням комітету спілки молоді. 
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3.5 Представники спілки молоді в структурних підрозділах обираються на 
зборах членів спілки молоді в структурних підрозділах для ведення поточної 
роботи спілки молоді. Збори вважаються такими що відбулися, якщо в них 
брали участь не менше двох третин членів спілки молоді структурного 
підрозділу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 
неменше половини членів спілки молоді з підрозділу, які беруть участь у 
зборах. Представник, у своїй діяльності підзвітний зборам та комітету спілки 
молоді, повинен виконувати їх рішення. 

3.6 Ревізійна комісія є основним контролюючим органом спілки молоді, який 
перевіряє виконання статутних завдань а також фінансову діяльність спілки 
молоді. 

Строк повноважень ревізійної комісії спілки молоді 2 роки. Ревізійна комісія 
звітує перед конференцією один раз на рік. Дострокове переобрання ревізійної 
комісії спілки молоді здійснюється за вимогою не менше половини членів спілки 
молоді на достроковій конференції. 

4 Члени спілки молоді. їх права та обов'язки. Прийом в члени спілки молоді 
та вибуття з неї. 

4.1 Членами спілки молоді можуть бути працівники підприємства ПАТ „ЦГЗК", 
студенти, які навчаються за рахунок коштів комбінату, працівники дочірніх 
підприємств та інші особи віком до 35 років, за умови визнання цього 
статуту. 

4.2 Членство в спілці молоді є добровільним. Прийом в члени „Спілки молоді 
ПАТ „ЦГЗК" та вихід з неї провадиться в індивідуальному порядку за 
особистою заявою. Рішення про прийом та виключення з членів спілки 
приймається більшістю голосів членів спілки молоді структурного 
підрозділу, присутніх на зборах. Членство в спілці молоді обчислюється з 
дня ухвалення зборами членів спілки молоді структурного підрозділу. 
Прийнятому в члени спілки молоді видається членський квиток і 
оформлюється облікова картка. 

4.3 Право на членство в спілці молоді, зберігається за жінками, що знаходяться у 
відпустці по догляду за дітьми. 

4.4 Членство в спілці молоді припиняється у випадках: 

- виходу зі спілки за власним бажанням; 

- досягнення членом спілки молоді 36 річного віку; 
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- виключення зі спілки молоді. 

4.5 Член спілки молоді має право: 

- звертатися в комітет спілки молоді, до голови комітету за радою та допомогою, 
а також з питаннями, заявами, пропозиціями і вимагати від них відповідь; 

- обирати і бути обраним в комітет спілки молоді; 

- особисто брати участь і обговорювати на конференціях та зборах, а також у 
засобах масової інформації всі питання роботи спілки молоді, вносити 
пропозиції, брати участь у розробці та виконанні рішень, вільно висловлювати та 
відстоювати свою думку; 

4.6 Член спілки молоді зобов'язаний: 

- виконувати статут і рішення комітету спілки молоді, конференції; 

- брати участь у діяльності спілки молоді; 

- не допускати дій, які суперечать або наносять шкоду спілці молоді. 

4.7 Активна участь у роботі спілки молоді може бути відзначена моральними і 
матеріальними формами заохочення. За невиконання статутних обов'язків, у 
тому числі нанесення збитки спілці молоді, до члена спілки молоді можуть 
бути застосовані такі заходи: зауваження, догана, і як винятковий захід - 
виключення із членів спілки молоді. 

5  Фінансові кошти і майно „Спілки молоді ПАТ „ЦГЗК" 

5.1 Фінансова основа „Спілки молоді ПАТ „ЦГЗК" - це добровільні внески в 
розмірі не менше 0,5 грн. 

За наявності письмових заяв працівників, які є членами „Спілки молоді ПАТ 
"ЦГЗК", правління ПАТ ЦГЗК" щомісячно і безоплатно перераховує на рахунок 
„Спілки молоді ПАТ „ЦГЗК" внески із заробітної плати відповідно до укладених 
між ними договорів в терміни, визначеними цими договорами. 

За рішенням конференції „Спілки молоді ПАТ „ЦГЗК" розмір внесків може бути 
змінений. 

5.2 Джерелами формування коштів та майна „Спілки молоді ПАТ „ЦГЗК" є: 

- щомісячні або одноразові добровільні внески членів спілки; 

- добровільні майнові внески та пожертвування юридичних та фізичних осіб; 
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- надходження від розміщення вільних фінансових коштів у банках (депозит); 

- інші надходження, що не заборонені законодавством. 

5.3 „Спілка молоді ПАТ „ЦГЗК" має повну фінансову самостійність, володіє, 
користується і розпоряджається коштами і майном, які йому належать за 
правом колективної власності. 
 
Право власності спілки молоді виникає на підставі: 

- придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, 
пожертвувань громадян, підприємств, установ та організації або на інших 
підставах, не заборонених законодавством; 

передачі їй у власність коштів та іншого майна членами спілки 
молоді, органами державної влади або органами місцевого 
самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб. 

5.4 Кошти, що надходять до спілки молоді витрачаються на здійснення 
статутних функцій, культурно-масову, спортивну, інформаційно-
видавницьку діяльність, утримання апарату та господарче обслуговування, 
матеріальне стимулювання активу спілки молоді, оплату залучених для 
виконання різних робіт спеціалістів, навчання членів спілки молоді, надання 
матеріальної допомоги членам спілки молоді, оздоровлення, добродійні та 
інші цілі згідно з кошторисом бюджету спілки молоді. 

5.5 Кошториси щомісячно затверджуються на засіданнях комітету спілки молоді. 

6  Порядок внесення змін і доповнень до статутного 
документа об'єднання 

6.1 Зміни і доповнення в статутний документ вносяться на конференціях спілки 
молоді та реєструються відповідно до законодавства України. 

6.2 Про зміни, що відбулися в Статуті, спілка молоді в 5-денний строк 
повідомляє реєструючий орган. 

7  Порядок звітності, контролю здійснення господарської та іншої комерційної 
діяльності, необхідної для виконання 

статутних завдань 

7.1 Голова спілки молоді забезпечує своєчасне надання податковій інспекції, 
пенсійному фонду, органам статистики та іншим, звітності по формі, у 
порядку і строки, встановлені законодавством. 
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7.2 Контроль за діяльністю спілки молоді, в межах своєї компетенції, здійснює 
реєструючий орган, фінансові та інші органи. 

7.3 3 метою виконання завдань передбачених цим статутом спілка молоді може 
здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом 
створення госпрозрахункових установ та організацій із статутом юридичної 
особи, заснування підприємств в порядку встановленому законодавством 
України. 

8  Порядок припинення діяльності спілки молоді 

8.1 Діяльність „Спілки молоді ПАТ „ЦГЗК" може бути припинена шляхом її 
реорганізації, або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску). 

8.2 Рішення про саморозпуск або реорганізацію приймають загальні збори 2/3 
голосів присутніх членів. Примусовий розпуск спілки молоді здійснюється 
за рішенням суду. 

8.3 У випадку реорганізації спілки молоді вся сукупність прав і обов'язків 
переходить до її правонаступника. 

8.4 Ліквідація спілки молоді провадиться ліквідаційною комісією, до якої 
переходять всі повноваження по управлінню майном та коштами спілки 
молоді. 

8.5 Орган, який прийняв рішення про ліквідацію спілки молоді, встановлює 
порядок та строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення 
претензій кредиторів, котрий не може бути менше двох місяців з моменту 
об'яви про ліквідацію. 

8.6 Ліквідаційна комісія розміщує в офіційній пресі за місцезнаходженням 
спілки молоді публікацію про її ліквідацію та про порядок і строки заявлення 
кредиторами претензій. 

8.7 Кошти та майно спілки молоді, в тому числі у разі ліквідації не можуть 
перерозподілятися між її членами, а використовуються для виконання 
завдань, передбачених цим статутом, або на благодійні цілі, а у випадках, 
передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в 
доход держави. 
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