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I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Українське ботанiчне товариство (надалi - Товариство) створюється при
Академiї наук України i є громадським об'єднанням, до якого входять на
добровiльнiй основi i спiльностi iнтересiв ботанiки i мiкологи, а також iншi
громадяни, що цiкавляться ботанiкою та спорiдненими науками. Товариство є
неприбутковою некомерційною організацією.
1.2. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України у вiдповiдностi
з Конституцiєю України, чинним законодавством та цим Статутом. Товариство
дiє на основi добровiльностi, рiвноправностi, самостiйностi його членiв,
самоврядування, законностi i гласностi.
1.3. Товариство у встановленому порядку налагоджує на взаємовигiдних
умовах творчi, економiчнi, виробничi зв'язки з iншими громадськими
товариствами та органiзацiями як в Українi, так i за її межами.
1.4. Головною метою Товариства є сприяння створенню необхiдних умов для
найбiльш повного задоволення i проведення в життя творчих i професiйних
iнтересiв членiв Товариства, забезпечення їх соцiально-правової захищеностi.
1.5. Втручання державних органiв i службових осiб у дiяльнiсть Товариства,
так само, як i втручання Товариства в дiяльнiсть державних органiв i
службових осiб не допускається, крiм випадкiв, коли це передбачено законом.
У дiяльнiсть Товариства не мають права втручатися iншi громадськi
об'єднання.
II. ОСНОВНI ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
2.1. Основними завданнями Товариства є:
- сприяння розвитковi ботанiчної та спорiднених наук, фундаментальних
i прикладних їх роздiлiв;
- розвиток творчої спiвдружностi членiв Товариства з науковою
громадськiстю в галузi ботанiки в Українi та за її межами;
- вивчення професiйних i соцiальних проблем та iнтересiв членiв
Товариства з метою формування умов i соцiально-економiчних передумов для
пiдвищення престижностi та громадської значимостi професiї ботанiка,
створення середовища, яке сприяє професiйному зростанню членiв Товариства;
- встановлення наукових i дiлових зв'язкiв з зарубiжними країнами,
мiжнародними громадськими органiзацiями, українськими вченими, якi
проживають за межами України;
- змiцнення дружби i взаємодопомоги серед ботанiкiв.

2.2. Товариство згiдно зi своїми цiлями та завданнями в установленому
порядку:
- представляє i захищає свої законнi iнтереси та законнi iнтереси своїх
членiв у державних i громадських органiзацiях;
- публiкує працi своїх членiв;
- вiльно розповсюджує iнформацiю про свою дiяльнiсть;
- надає можливiсть своїм членам представляти результати дослiджень
перед компетентною аудиторiєю;
- проводить симпозiуми, конференцiї, наради, семiнари,
творчi дискусiї з питань ботанiки, iншi заходи у формi обмiну думками та
iдеями;
- бере участь у створеннi тимчасових науково-дослiдних творчих
колективiв, спiльних i малих пiдприємств, наукових центрiв, у тому числi
разом з вітчизняними та зарубiжними органiзацiями із статусом юридичних
осіб;
- висуває роботи членiв Товариства на здобуття державних та
мiжнародних премiй, запроваджує власнi почеснi звання та нагороди;
- надає методичну та консультацiйну допомогу вiддiленням Товариства.

III. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
3.1. Членство в Товариствi може бути iндивiдуальним та колективним.
3.2. Iндивiдуальними членами можуть бути громадяни України та iноземнi
громадяни - фахiвцi у галузi ботанiки, якi визнають Статут, подiляють цiлi та
завдання Товариства i регулярно сплачують членськi внески.
3.3. Прийом у члени Товариства здiйснюється виконавчим комiтетом:
- iндивiдуальних членiв - на пiдставi письмових заяв вступаючих;
- колективних членiв - на пiдставi вiдповiдних рiшень трудових
колективiв та звернень.
3.4. Колективними членами Товариства можуть бути трудовi колективи
пiдприємств, установ, органiзацiй, науково-дослiдних iнститутiв, вузiв,
технiкумiв, заповiдникiв, якi визнають Статут Товариства, сплачують рiчнi
внески та сприяють дiяльностi Товариства.
3.5. Члени Товариства мають право:
- добровiльно вступати в Товариство та виходити з нього за письмовою
заявою до секцiї, вiддiлення або виконкому Товариства; - обирати i бути
обраними в керiвнi органи Товариства;
- брати участь з правом вирiшального голосу у всiх заходах, що
проводяться Товариством: зборах, конференцiях, нарадах, роботi з'їзду;

- одержувати методичну i консультацiйну допомогу;
- звертатися до Центральної ради Товариства з питань, що стосуються
його дiяльностi.
3.6. Члени Товариства зобов'язанi:
- дотримуватись вимог Статуту Товариства, брати активну участь в його
дiяльностi, виконувати доручення i рiшення виборних органiв Товариства;
- iнформувати керiвнi органи Товариства про свою дiяльнiсть;
- вчасно сплачувати членськi внески;
- бути на облiку в одному з вiддiлень.
3.7. Почесними членами Товариства можуть бути обранi як ученi України, так i
вченi iнших держав, якi мають заслуги в галузi ботанiки чи спорiднених наук.
3.8. У Товариствi передбачається заслужене членство (без сплати членських
внескiв). Воно надається особам, якi вийшли за вiком на пенсiю i були членами
Товариства протягом 30 i бiльше рокiв безперервно.
3.9. Членами-кореспондентами можуть бути студенти, якi активно цiкавляться
ботанiкою та iншими спорiдненими науками.
3.10. Членство в Товариствi припиняється:
- колективне - за рiшенням трудового колективу та поданою
заявою;
- iндивiдуальне - згiдно поданої заяви.
Членство в Товариствi може бути припинене за рiшенням загальних зборiв
вiддiлення чи виконкому Центральної ради внаслiдок грубого порушення
членом Товариства вимог Статуту або несплати членських внескiв без
поважних причин.
IV. СТРУКТУРА ТА КЕРIВНI ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
4.1. Принципами дiяльностi Товариства є добровiльнiсть i рiвноправнiсть його
членiв, самоврядування, законнiсть i гласнiсть.
4.2. Основу Товариства складають територiальнi вiддiлення, якi створюються
за мiсцем проживання чи роботи його членiв згiдно з заявою iнiцiативної
групи, до якої входить не менше трьох членiв Товариства. Рiшення iнiцiативної
групи про органiзацiю вiддiлення затверджується виконкомом Товариства.
4.3. Вiддiлення, якi налiчують понад 30 чоловiк, можуть дiлитися на робочi
секцiї за напрямками наукових дослiджень. Рiшення про створення (лiквiдацiю)
таких секцiй приймається загальними зборами вiддiлення i передається до
виконкому Товариства.

4.4. Керiвним органом територiального вiддiлення є загальнi збори. Загальнi
збори розглядають i затверджують головнi завдання, плани роботи вiддiлення,
звiти про дiяльнiсть вiддiлення, його секцiй i комiсiй, обговорюють науковi
доповiдi та повiдомлення, обирають раду вiддiлення, ревiзiйну та iншi комiсiї,
якi необхiднi для виконання статутних завдань вiддiлення.
Примiтка. Центральним (Київським) вiддiленням керує безпосередньо
виконком Товариства.
4.5. Загальнi збори вiддiлення скликаються не рiдше одного разу на рiк. Дата i
мiсце скликання загальних зборiв, порядок i програма засiдань установлюються
радою вiддiлення. Рiшення загальних зборiв приймаються простою бiльшiстю
голосiв присутнiх членiв вiддiлення Товариства.
4.6. Рада вiддiлення є його керiвним органом у перiод мiж загальними зборами.
Кiлькiсний склад ради визначається загальними зборами; вибори її членiв
здiйснюються таємним або вiдкритим голосуванням на загальних зборах
вiддiлення. Обраними вважаються особи, що одержали бiльшiсть голосiв
присутнiх на зборах.
4.7. Рада вiддiлення керує всiєю поточною дiяльнiстю вiддiлення та його
секцiй. Вона обирає вiдкритим чи таємним голосуванням голову, заступника
голови, вченого секретаря та скарбника.
4.8. Для перевiрки фiнансової дiяльностi вiддiлень обирається ревiзiйна комiсiя
вiддiлень у складi голови i членiв комiсiї. Порядок виборiв зберiгається такий
самий, як i при виборах Центральної ради Товариства чи ради вiддiлення.
4.9. Вищим керiвним органом Товариства є з'їзд (Український ботанічний
конгрес). 4.10. З'їзд Товариства (Український ботанічний конгрес) скликається
не рiдше одного разу на п'ять рокiв. Дата скликання з'їзду (Український
ботанічний конгрес), мiсце його проведення, програма та порядок засiдань
встановлюється Центральною радою Товариства. Рiшення з'їзду (Український
ботанічний конгрес) приймається вiдкритим голосуванням простою бiльшiстю
голосiв присутнiх членiв Товариства, за винятком рiшень про змiни в Статутi
Товариства. Це питання вирiшується бiльшiстю не менш 2/3 присутнiх на з'їздi.
4.11. З'їзд Товариства (Український ботанічний конгрес):
- затверджує Статут Товариства;
- обговорює науковi доповiдi, звiти Центральної ради, ревiзiйної комiсiї
Товариства про їх дiяльнiсть;
- обирає вiдкритим або таємним (за рiшенням з'їзду) голосуванням
Президента, Центральну раду i ревiзiйну комiсiю строком на 5 рокiв;
- обирає почесних i заслужених членiв Товариства;
- розглядає пропозицiї щодо змiн i доповнень до Статуту;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства;

- створює постiйнi комiтети по програмах, публiкацiях, висуванню
кандидатiв у почеснi члени Товариства, по Статуту, зв'язках iз закордонними
ботанiчними i спорiдненими товариствами;
- вирiшує iншi питання, якi входять до його компетенцiї.
Кожен комiтет складається з голови, заступника, двох членiв та секретаря i
працює за планом, який формує комiсiя i затверджує голова комiтету.
4.12. Центральна рада є керiвним органом Товариства мiж з'їздами. Керує
Центральною радою Президент Товариства.
4.13. Центральна рада обирає зi свого складу першого вiце-президента, трьох
вiце-президентiв, ученого секретаря та скарбника Товариства.
4.14. Центральна рада Товариства:
- розглядає питання про виконання рiшень з'їзду, роботу секцiй i
вiддiлень Товариства;
- розглядає актуальнi питання, проблеми, пов'язанi з дiяльнiстю
Товариства у перiод мiж з'їздами;
- готує та затверджує плани роботи;
- затверджує зразки печаток, штампiв, символiки, атрибутики;
- розпоряджається коштами та майном Товариства у межах кошторису;
- затверджує положення про секцiї Товариства;
- iнформує членiв Товариства про свою роботу;
- розробляє пропозицiї щодо прiоритетних напрямкiв науково-технiчного
прогресу в галузi;
- обирає виконавчий комiтет та його голову строком на 5 рокiв,
заслуховує їх звiти;
- в разi нагальної потреби протягом термiну мiж з'їздами Товариства
може вносити тимчасовi змiни до Статуту. Цi тимчасовi змiни набирають
чинностi пiсля їх затвердження на засiданнi Центральної ради товариства за
умови пiдтримки двома третинами голосiв членiв Центральної ради та
наступної реєстрацiї цих змiн Мiнiстерством юстицiї у встановленому порядку.
Тимчасовi змiни до Статуту мають бути винесенi на розгляд найближчого
наступного з'їзду Українського ботанiчного товариства i залишаються в Статутi
лише в разi їх затвердження з'їздом.
4.15. Виконавчий комiтет Товариства формується iз членiв Центральної ради у
складi Президента, першого вiце-президента, ученого секретаря, скарбника та
призначеного Президентом працiвника апарату Товариства.
Виконком Товариства:
- керує поточною роботою вiдповiдно до рiшень з'їзду та Центральної
ради;
- здiйснює керiвництво територiальними вiддiленнями та секцiями;

- встановлює строки i порядок сплати членських внескiв iндивiдуальних
та колективних членiв;
- органiзує наукову, науково-технiчну, фiнансову та адмiнiстративногосподарську дiяльнiсть; надає органiзацiям Товариства методичну та
консультативну допомогу.
Засiдання виконкому проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше
одного разу на пiврiччя. Виконком звiтує про свою роботу на засiданнi
Центральної ради.
4.16. Президент Товариства:
- представляє Товариство у взаємовiдносинах з державними установами,
громадськими органiзацiями та громадянами;
- проводить поточну роботу Товариства;
- має право пiдпису фiнансових документiв, як перша особа;
- видає в межах своєї компетенцiї розпорядження, укладає договори i
забезпечує їх виконання;
- розглядає iншi питання, якi вiдносяться до його компетенцiї.
4.17. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, порядком
використання його матерiальних ресурсiв i коштiв здiйснює ревiзiйна комiсiя.
4.18. Ревiзiйна та iншi комiсiї правомочнi вирiшувати питання, якщо на
засiданнi присутнi бiльше 1/3 їх членiв. Рiшення з усiх питань приймаються
вiдкритим голосуванням простою бiльшiстю голосiв присутнiх членiв комiсiї.
4.19. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд керiвництва вiддiлень та
виконкому Центральної ради надання необхiдних бухгалтерських та iнших
документiв, особистих пояснень, що стосуються дiяльностi Товариства. Про
результати перевiрок ревiзiйна комiсiя доповiдає з'їзду Товариства.
V. КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА
5.1. Кошти Товариства формуються за рахунок:
- членських внескiв iндивiдуальних та колективних членiв;
- добровiльних внескiв та вiдрахувань трудових колективiв пiдприємств,
органiзацiй, окремих громадян, в тому числi iноземних;
- фінансової допомоги;
- пасивних доходів.
5.2. Право розпоряджатися коштами та майном Товариства належить
Центральнiй радi, яка несе вiдповiдальнiсть за своєчасне надходження коштiв,
а також за їх правильне використання. Кошти Товариства використовуються
вiдповiдно до чинного законодавства на проведення заходiв, передбачених
Статутом, органiзацiйно-господарськi потреби.

5.3. Розмiр рiчних членських внескiв встановлюється Центральною радою
Товариства, яка має право змiнювати суму i строки цих внескiв.
5.4. Внески на наступний рiк збираються i направляються на рахунок
Товариства до 1 липня поточного року з вiдрахуванням 25% у фонд мiсцевого
вiддiлення. Члени-кореспонденти сплачують 50% вiд суми рiчного членського
внеску. Колективнi члени сплачують рiчнi внески, сума яких узгоджується з
Центральною радою Товариства.
5.5. При вступi до Товариства сплачується рiчний внесок та вступний, який
становить 10% рiчного внеску.
5.6. Товариство може мати у власностi будiвлi, споруди, житловий фонд,
устаткування, iнвентар, майно культурно-побутового, освiтнього i оздоровчого
призначення, кошти, акцiї, iншi цiннi папери та майно, необхiдне для
матерiального забезпечення дiяльностi, передбаченої Статутом Товариства.
5.7. Товариство, створенi ним установи та органiзацiї зобов'язанi вести
оперативний та бухгалтерський облiк, статистичну звiтнiсть, зареєструватися в
органах державної податкової iнспекцiї та вносити до бюджету платежi в
порядку i розмiрах, передбачених законодавством.
VI. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
6.1. Товариство є юридичною особою, має рахунки в банкiвських установах,
печатку, штампи iз своєю назвою, символiку та необхiдну атрибутику, зразки
якої затверджуються Центральною радою i реєструються в установленому
порядку.
6.2. Товариство може мати власний валютний рахунок.
6.3. Мiсцезнаходження керiвних органiв Товариства – м. Київ.
6.4. Територiальнi вiддiлення Товариства здiйснюють свою дiяльнiсть на
пiдставi Статуту Товариства.
VII. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
7.1. Припинення дiяльностi Товариства може провадитися
реорганiзацiї або лiквiдацiї у вiдповiдностi з чинним законодавством.

шляхом

7.2. Реорганiзацiя Товариства здiйснюється за рiшенням з'їзду Товариства.

7.3. Лiквiдацiя Товариства здiйснюється за рiшенням з'їзду Товариства або
рiшенням суду.
7.4. Для вирiшення питань, пов'язаних з лiквiдацiєю Товариства, створюється
лiквiдацiйна комiсiя.
7.5. Пiсля припинення дiяльностi Товариства одержане у безкоштовне
користування або в оренду майно повертається власникам.
7.6. Кошти та майно Товариства, лiквiдованого за рiшенням з'їзду, не можуть
перерозподiлятися мiж його членами i використовуються для виконання
статутних завдань або на благодiйнi цiлi, а у випадках, передбачених
законодавчими актами, за рiшенням суду спрямовуються в доход держави.

