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I.1. Всеукраїнська дитяча громадська організація "ГАРМОНІЙНИЙ 
РОЗВИТОК" (далі ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК") є добровільною 

незалежною неполітичною Всеукраїнською громадською дитячою 
організацією. 

I.2. У своїй діяльності ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" 
керується нормами міжнародного права, міжнародних Декларацій 

дитини, Конвенції  про права дитини, Ко нституцією, чинним 
законодавством України та цим Статутом.  

I.3. ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" набуває прав юридичної 
особи з моменту його державної реєстрації .  

ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" має відокремлене майно, 
самостійний баланс, відкриває рахунки в устано вах банків, має печатку, 

штамп, бланки зі своїм найменуванням, символіку, зразки яких 
затверджуються Радою. Символіка реєструється в установленому 
порядку.  

I.4. Діяльність ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" поширюється 
на територію України.  

I.5. Назва вищого керівного органу ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ 
РОЗВИТОК"–  Всеукраїнський зліт.  

I.6. Юридична адреса Ради ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК":           
смт. Борова Фастівського району Київської області, вул. Фастівська, 41.  

 
II. Мета, завдання ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК".  

Форми та засоби діяльності.  
 

II.1. Основна мета діяльності ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК": 

–  задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національно–культурних, інших спільних інтересів своїх 

членів; 
–  сприяння провадженню екологічної,  оздоровчої, аматорської, 

спортивної, культурної та освітньої діяльності.  
II.2. Основними завданнями ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" є: 

–  сприяння залученню дітей до творчості та творчої праці;  
–  сприяння вихованню його членів у дусі загальнолюдських 

цінностей; 
–  сприяння гармонійному розвитку його членів (всебічний розвиток 

розумових здібностей, моральних якостей, фізичного стану, практичних 

навичок, пізнавальних процесів, сприйняття, творчої ініціативи, 
суспільної активності, формування волі, характеру тощо);  

–  єднання зусиль тих, хто працює з дітьми, для забезпечення умов 
для творчого розвитку особистості.  

II.3. Для досягнення статутної мети ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ 
РОЗВИТОК" в установленому порядку: 

–  створює на території  України свої осередки;  
–  організовує та проводить зустрічі, фестивалі, конкурси, виставки 

робіт, конференції , збори, практикуми, семінари, курси;  
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–  рекламує, поширює свої ідеї через засоби масової інформації ,      
за допомогою видання брошур, книг, іншої літератури;  

–  сприяє державним структурам, що працюють з учнями та молоддю 
у навчанні, вихованні, всебічному розвитку дітей;  

–  одержує від органів державної влади й управління та органів 
місцевого самоврядування необхідну інформацію;  

–  вносить пропозиції  до органів державної влади та управління з 
питань, що відносяться до статутної діяльності;  

–  здійснює необхідну діяльність шляхом створення 
госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, 

заснування підприємств в установленому законом порядку.  
II.4. В роботі ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" використовуються всі 

ті засоби, які є науковими, культурними, педагогічними надбаннями людства і 
які покликані досягти мети ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК". 

 

III. Членство у ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК". Права та 
обов'язки членів. 

 

III.1. Членами  ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" можуть бути 

громадяни України (віком переважно від 6 до 18 років), а також іноземці та 
особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які 
сприяють виконанню статутних мети та завдань ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ 

РОЗВИТОК" і беруть участь у його роботі. 
III.2. Для вступу в члени ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" достатньо 

усної/письмової заяви/згоди до керівного органу за письмовою згодою батьків, 
усиновителів, опікунів або піклувальників. 

III.2.1. Вибуття з членів ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" може бути 
або добровільним, або за рішенням Ради, а також автоматичним, якщо особа не 

бере участі у роботі ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" протягом двох років. 
III.3. Права членів ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК": 

а) добровільно вступати у ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" і 
добровільно виходити з ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК"; 

б) брати участь в усіх етапах роботи ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ 
РОЗВИТОК"; 

в) вчасно одержувати будь-яку інформацію про роботу ВДГО 
"ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК"; 

г) давати пропозиції по вдосконаленню роботи ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ 

РОЗВИТОК"; 
д) брати участь у формуванні статутних органів ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ 

РОЗВИТОК", бути обраними до їх складу; 
е) мати захист своїх інтересів із боку ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" 

у випадку обмеження будь-якими інстанціями його прагнень до розвитку, 
вдосконалення; 

ж) популяризувати діяльність ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК"; 
з) використовувати офіційну символіку ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК". 

III.4. Обов'язки членів ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК": 
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а) дотримуватись всіх положень даного Статуту; 
б) брати активну участь у проведенні в життя його ідей, цілей, завдань 

ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК". 
 

IV. Структура ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК". 
 

IV.1.1. Основу ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" складають місцеві 
осередки, через які поширюється діяльність ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ 
РОЗВИТОК" на територію України. 

Місцеві осередки організовуються зацікавленими особами на засадах 
демократичності, рівноправності, порядності, поваги до законів, взаємності 

інтересів у навчально–виховних закладах різного типу, в позашкільних 
закладах, будинках дитячої творчості тощо. 

IV.1.2. Місцевий осередок складається не менше, ніж із трьох осіб, діє на 
підставі цього Статуту та свого відповідного Положення.  

Положення про осередок приймається його вищим керівним органом та 
затверджується Радою ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" і не суперечить 

даному Статуту. 
IV.1.3. Місцевий осередок набуває статус юридичної особи в разі реєстрації 

його в місцевих органах державної виконавчої влади. 
 
V. Керівні органи ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК". Виконавчі 

органи. Рада. Голова Ради. Секретар. Ревізійна комісія.  
 

V.1.1. Вищим керівним органом ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" є 
Всеукраїнський Зліт, який скликається головою Ради або за вимогою 1/3 членів 

Ради ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК", і на який кожний місцевий 
осередок надсилає обумовлену кількість своїх делегатів–представників. 

V.1.2. Всеукраїнський Зліт проводиться по мірі необхідності, але не рідше 
1 разу на 3 роки. 

V.1.3. Всеукраїнський Зліт вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні делегати не менше, ніж ½ місцевих осередків. Рішення приймаються 
простою більшістю голосів від присутніх делегатів. 

V.2. Всеукраїнський Зліт уповноважений приймати рішення з питань 
діяльності  ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК", а саме: 

–  визначати основні напрямки діяльності  ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ 
РОЗВИТОК"; 

–  встановлювати порядок визначення розміру вступних, членських, 
турнірних добровільних внесків членів ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК"; 

–  визначати кількісний склад керівних органів ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ 
РОЗВИТОК"; 

–  обирати Раду, Голову Ради, секретаря та ревізійну комісію терміном до 
наступного Всеукраїнського Зльоту; 

–  затверджувати Статут ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" та вносити 
зміни й доповнення до нього, вирішувати питання реорганізації та ліквідації 
ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК"; 
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–  реалізовувати право власності на майно та кошти ВДГО 
"ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" та покладати окремі функції щодо 

господарського управління майном на Раду та членів ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ 
РОЗВИТОК"; 

–  вирішувати інші питання відповідно до статутних завдань. 
V.3.1. Керівним органом ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" є Рада, яка 

координує роботу в період між Всеукраїнськими Зльотами.  
V.3.2. Рада обирається на Всеукраїнському Зльоті. 

У Раду входять ті, хто в списку із запропонованих кандидатур набрав 
найбільше голосів, але якщо голосів "за" буде не менше половини кількості 

присутніх уповноважених представників. 
V.4.1. Засідання Ради скликає голова Ради по мірі необхідності.  

Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь хоча б 
1/2 членів Ради. Рішення приймаються Радою відкритим голосуванням простою 
більшістю присутніх. 

V.4.2. До компетенції Ради належить: 
–  розгляд всіх поточних питань; 

–  підтримка зв'язків між членами ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" та 
його осередками, надання їм методичної, організаційної, консультативної, 

фінансової допомоги; 
–  розробка планів роботи ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК"; 

–  підготовка рішень на розгляд Всеукраїнським Зльотом; 
–  скликання Всеукраїнського Зльоту; 

–  звіт на Зльоті по всіх аспектах своєї діяльності; 
–  вирішення питань прийому та виходу з членів ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ 

РОЗВИТОК". 
V.5.1. Голова Ради обирається на Всеукраїнському Зльоті.  
V.5.2. Голова Ради: 

–  здійснює загальне керівництво; 
–  зберігає офіційні документи, печатку, штамп ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ 

РОЗВИТОК"; 
–  із дозволу і від імені Ради підписує документи; 

–  скликає Раду Всеукраїнського Зльоту та Всеукраїнський зліт; 
–  призначає та звільняє бухгалтера; 

–  із дозволу Всеукраїнського Зльоту та Ради розпоряджається фінансами 
ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК"; 

–  представляє інтереси ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" у державних 
органах, громадських організаціях, інших структурах. 

V.6. Секретар обирається на Всеукраїнському Зльоті: 
–  секретар веде документацію  ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК". 

V.7.1. Ревізійна комісія обирається на Всеукраїнському Зльоті. До 
компетенції Ревізійної комісії належить: 

–  контроль додержання членами положень цього Статуту; 

–  проведення ревізій та перевірок фінансово–господарської діяльності Ради 
та голови Ради; 

–  контроль за правильністю проходження документації. 
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V.7.2. Ревізійна комісія підзвітна лише Всеукраїнському Зльоту або вищим 
контролюючим інстанціям. 

 
VI. Кошти  ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК". 
 

VI.1.1. ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК", не виходячи за межі законів 

України, залучає кошти, які надходять від тих державних установ, а також 
громадських об'єднань, спілок, спонсорів, меценатів тощо, хто зацікавлений у 
сприянні формування цілісного всебічного розвитку особистості.  

VI.1.2. ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" використовує відрахування   
з прибутку від господарської діяльності створених ним установ і організацій. 

VI.2. Кошти ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" витрачаються на: 
–  придбання необхідного для роботи майна, обладнання, інвентарю; 

–  організацію Всеукраїнських Зльотів; 
–  відзначення кращих членів ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК"; 

–  підготовку та проведення конференцій, практикумів, семінарів, 
чемпіонатів тощо; 

–  фонд оплати керівних та виконавчих органів. 
VI.3. ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" не несе відповідальності по 

зобов'язаннях своїх членів, так само як і члени не відповідають по зобов'язаннях 
ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК". 

VI.4. ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК", створені ним установи та 

організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну 
звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити 

до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.  
 

VII. Порядок внесення доповнень та змін до цього Статуту.  
 

VII.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням           
3/4 присутніх делегатів Всеукраїнського Зльоту. 

VII.2. Зміни та доповнення, що внесені до статутних документів, ВДГО 

"ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК", підлягають обов'язковій реєстрації.  
 

VIII. Припинення діяльності  ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК". 
 

VIII. 1. Припинення діяльності ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" може 
бути здійснено шляхом його реорганізації чи ліквідації. 

VIII.2.1. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ 
РОЗВИТОК" приймається на Всеукраїнському Зльоті відкритим голосуванням 
за рішенням 3/4 присутніх делегатів Всеукраїнського Зльоту. 

VIII.2.2. Ліквідація ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" також можлива 
за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.  

У разі ліквідації ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" його активи 
передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду діяльності або 

зараховуються до доходу бюджету. 
 

 


