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СТАТУТ 
Народно-демократичної ліги молоді 

 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Народно-демократична ліга молоді (далі — Ліга) є добровільною, незалежною,  
всеукраїнською, молодіжною громадською організацією, що здійснює свою діяльність на 
демократичних засадах у  відповідності до Конституції, Закону  України "Про молодіжні та 
дитячі громадські організації", інших законів України та на основі цього Статуту . 

1.2. Ліга поширює свою діяльність на територію України. 

1.3. Повна назва організації: Народно-демократична ліга молоді, скорочена : НДЛМ . 

1.4. Ліга набуває статусу юридичної особи з моменту  її державної реєстрації, має свої 
рахунки в банківських установах (у  т.ч. валютні), печатку , штампи, бланки, символіку  та 
іншу  атрибутику , зразки яких затверджуються Радою Ліги. Символіка реєструється у 
порядку , встановленому  чинним законодавством України. 

1.5. Місце знаходження керівних органів Ліги: м. Київ, вул. Саксаганського, 12-а. 

1.6. Ліга є неприбутковою організацією. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЛІГИ 

2.1. Метою Ліги є: 

- здійснення діяльності,  спрямованої на задоволення та захист соціальних, економічних,  
політичних, творчих та інших спільних інтересів її членів; 

- залучення якнайширших верств молоді до розбудови України як демократичної, правової, 
соціальної держави, сприяння розвитку  справедливого (відкритого) громадянського 
суспільства. 
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2.2. Основними завданнями Ліги є:  

- створення сприятливих умов для професійного та духовного вдосконалення членів Ліги; 

- сприяння розвитку освіти молоді шляхом створення сприятливих умов для 
запровадження розгалуженої системи підготовки та перепідготовки молодих фахівців; 

- сприяння пошуку , підтримці та підготовці молодих фахівців у  всіх сферах людської 
діяльності та залучення їх до роботи у  Лізі; 

- сприяння дослідженням та розробці ефективних політичних, економічних та правових 
механізмів проведення реформ, покращення соціально-економічного становища в Україні; 

- сприяння підготовці проектів нормативних актів з питань, що випливають із завдань 
Ліги, зокрема, в сфері розвитку  економіки суспільства; 

- сприяння розвитку  міжнародного співробітництва з питань, що  входять до завдань  
Ліги; 

-вивчення та узагальнення передового досвіду в усіх галузях громадянської діяльності та 
сприяння впровадженню його в практику , зокрема, шляхом внесення пропозицій до  
органів влади; 

-всебічне сприяння діяльності Народно-демократичної партії; 
- сприяння  проведенню   спостережень  за  проведенням  виборів  народних  депутатів  
України, депутатів місцевих рад, міських, селищних, сільських голів та Президента 
України; 

 
2.3. Для досягнення мети та виконання завдань Ліга: 

• організовує та проводить форуми, конгреси, семінари, конференції, паради, "круглі 
столи", тренінги, виставки, ярмарки, презентації, концерти, шоу-програми, школи обміну 
досвідом з питань статутної діяльності; 
• створює інформаційну  базу  Ліги; 
• розповсюджує інформацію про свою діяльність, пропагує свої ідеї та цілі; 
• засновує засоби масової інформації; 
• представляє інтереси своїх членів у  державних та громадських органах; 

• сприяє своїм членам у  проведенні науково-дослідницьких робіт з питань, пов'язаних із  
завданнями Ліги; 

• самостійно на громадських засадах здійснює незалежні дослідження з актуальних 
питань з політології, економіки, соціології, права, історії, тощо; 
подає свої пропозиції стосовно  офіційних спостерігачів від Ліги до виборчих комісій 
відповідного рівня; 

• сприяє проведенню  семінарів, тренінгів,  лекцій та іншого  роду  навчально-освітніх 
заходів з метою інформування молоді та інших верств населення про законодавство, що  
регламентує проведення виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад,  
міських, селищних, сільських голів та Президента України. 

• ідейно,   організаційно,   матеріально   підтримує   діяльність   культурних,   наукових,  
просвітницьких громадських організацій; 

• здійснює благодійницьку  діяльність; 

• бере участь у  розробці, фінансуванні та реалізації спільних програм з державними 
органами,  іншими громадськими організаціями,  благодійними фондами, підприємствами 
та організаціями всіх форм власності відповідно до їх запрошень; 
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• здійснює необхідну господарську та іншу  комерційну  діяльність, шляхом створення  
госпрозрахункових установ   і  організацій  із  статусом  юридичної  особи,  заснування  
підприємств. 

3. ЧЛЕНСТВО У ЛІЗІ 
3.1. Членами Ліги можуть бути особи у відповідності Із Законом України "Про 
молодіжні та дитячі громадські організації", які визнають Статут Ліги та дотримуються 
статутних вимог та перебувають на обліку в первинному  або місцевому осередку. 

3.2. Прийом у  члени Ліги здійснюють територіальні, місцеві осередки та Правління  
НДЛМ  на підставі особистої письмової заяви. 

3.3. Членство в Лізі припиняється: 
 

-за власним бажанням, на підставі письмової заяви; 

-за рішенням зборів територіального, місцевого осередку, його керівного органу , або 
Радою Ліги не менше ніж 2/3 голосів внаслідок невиконання статутних вимог; 

-у  інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

 
3.4. Члени Ліги мають право: 
-обирати і бути обраними до керівних органів Ліги; 
-висувати і підтримувати своїх кандидатів на виборах у  керівні органи Ліги; 

-вільно викладати свої погляди і обговорювати будь-які питання життя Ліги як до, так і 
після ухвалення рішень; 
-брати участь у  заходах, що проводяться Лігою; 
-вільно виходити з Ліги. 
3.5. Члени Ліги зобов'язані: 
-дотримуватися вимог Статуту  Ліги; 
-брати участь у  діяльності Ліги; 

- дбати   про   зміцнення   авторитету    Ліги,   дотримуватися   норм   моралі   та   ділової 
конструктивної критики; 

-виконувати рішення керівних органів Ліги, прийняті у  межах їхньої компетенції; 

-регулярно сплачувати членські внески. 
3.6. Членство в Лізі несумісне з одночасним перебуванням у  всеукраїнських 
політичних партіях. Це обмеження не стосується осіб, які є членами Народно-
демократичної партії. 
 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ УСТРІЙ. 

4.1. Всеукраїнську структуру  Ліги складають територіальні осередки (в Автономній 
республіці Крим,  обласні,  Київський  та Севастопольський міські),  місцеві  осередки 
районні, міські, районні у  містах, сільські та селищні) та первинні осередки. 

4.2.Територіальні осередки утворюються на установчих зборах або конференціях і  
набувають свого статусу після їх визнання Радою Ліги. 

4.3.Територіальні осередки діють на підставі Статуту  Ліги та своїх Положень, які  
затверджуються їх вищим керівним органом та Радою Ліги. Для набуття прав юридичної 
особи територіальні осередки повинні зареєструватися у  порядку , встановленому  чинним 
законодавством України. 
4.4. Територіальні осередки: 

- самостійно  вирішують  всі  питання внутрішнього  життя,  окрім  тих,  що  віднесеш 
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Статутом до компетенції вищих керівних органів Ліги; 

- обирають делегатів на З'їзд Ліги та делегують своїх представників до Ради Ліги. 

4.5. Місцеві осередки, які створені в адміністративно-територіальних одиницях 
нижчого рівня, є складовими місцевих і територіальних осередків, що створені в  
адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня. 

У складі територіальних та місцевих осередків Ліги можуть створюватись первинні 
осередки. 

4.5.1. Районні, міські (міст обласного значення) та районні (у  містах Києві та Севастополі) 
осередки утворюються на установчих зборах або конференціях і набувають свого статусу 
після їх визнання керівним органом відповідного територіального осередку. Районні,  
міські (міст обласного  значення) та районні (у  містах Києві та Севастополі) осередки 
діють на підставі Статуту  Ліги, Положення відповідного  територіального осередку та 
своїх Положень, які затверджуються їх загальними зборами (конференцією) та 
колегіальним керівним органом відповідного територіального осередку, 

4.5.2. Районні осередки (у  містах обласного значення) утворюються на установчих 
зборах або конференціях І  набувають свого статусу після їх визнання колегіальним 
керівним органом відповідного міського осередку (міст обласного значення) Районні 
осередки (у  містах обласного значення) діють на підстав і Статуту  Ліги, Положення  
відповідного територіального осередку, Положення відповідного міського осередку (міст 
обласного значення) та своїх Положень, які затверджуються їх загальними зборами 
(конференцією) та колегіальним керівним органом відповідного  міського осередку (міст 
обласного значення). 

4.5.3. Міські осередки (міст районного значення) утворюються на установчих зборах або  
конференціях і набувають свого статусу після їх визнання колегіальним керівним органом 
відповідного районного осередку. 

Міські осередки (міст районного значення) діють на підставі Статуту  Ліги, Положення 
відповідного територіального осередку, Положення відповідного районного осередку та 
своїх Положень, які затверджуються їх загальними зборами (конференцією) та 
колегіальним керівним органом відповідного районного осередку. 

4.5.4. Сільські та селищні осередки утворюються на установчих зборах і набувають свого 
статусу після їх визнання колегіальним керівним органом того місцевого осередку, до 
складу якого вони входять безпосередньо. 

Сільські та селищні осередки діють на підставі Статуту  Ліги, Положення відповідного  
територіального осередку, Положення відповідного районного осередку та своїх  
Положень, які затверджуються їх загальними зборами та колегіальним керівним органом 
того місцевого осередку Ліги, до складу якого вони входять безпосередньо. 

4.5.5. Первинні осередки утворюються на установчих зборах і набувають свого статусу 
після їх визнання колегіальним керівним органом відповідного місцевого осередку, до 
якого вони входять безпосередньо. 
Первинні осередки діють на підстав і Статуту  Ліги, Положення відповідного  
територіального осередку, Положення відповідного районного осередку (міст обласного  
значення), або Положення відповідного міського осередку (у  містах районного значення), 
або Положення відповідного сільського чи селищного осередку та своїх Положень, які 
затверджуються їх загальними зборами та колегіальним керівним органом того місцевого  
осередку Ліги, до складу якого вони входять безпосередньо. 

4.6. Вищим керівним органом Ліги є З'їзд, який скликається Радою не рідше одного разу 
на календарний рік. Позачерговий з'їзд може бути скликаний за вимогою Ради Ліги або на 
вимогу  не менше 1/3 членів Ліги. 

4.6.1.З'їзд є правочинним за наявності не менше 2/3 обраних делегатів 
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4.6.2.З'їзд може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності Ліги. До  
виключної компетенції З'їзду  належать: 

- затвердження Статуту  Ліги та внесення змін та доповнень до нього; 

- обрання Голови Ліги, заступників Голови Ліги, Контрольно-ревізійної комісії та її 
Голови; 
-заслуховування та затвердження звітів Ради та Контрольно-ревізійної комісії; 
-реалізація права власності на майно та кошти Ліги; 
-розпуск територіальних осередків Ліги; 
-прийняття рішення про реорганізацію Ліги; 
-прийняття рішення про припинення діяльності Ліги. 

4.6.3. Процедура   голосування   по   всіх   персоналіях   визначається   З'їздом.   Термін 
повноважень обраних осіб продовжується до обрання нових осіб на дані посади або до  
ліквідації цих посад після внесення змін до Статуту . 

Рішення про прийняття Статуту , внесення змін до Статуту , про реорганізацію або  розпуск 
Ліги та відчуження майна Ліги, що становить 50 і більше % майна Ліги приймається не 
менше ніж 3/4 голосів від числа зареєстрованих делегатів З'їзду . 

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, 
зареєстрованих на З'їзді, крім випадків, коли сам З 'їзд визначить іншу  процедуру . 

4.7. У період між з'їздами діяльністю Ліги керує Рада Ліги. Рада скликається Головою Ліги 
або Правлінням, або на вимогу  не менше 1/3 членів Ради не рідше 4 разів на рік, Засідання 
Ради є правочинними за умови присутності більше половини членів Ради. У складі Ради 
та Правління кількість осіб віком понад 35 років не може перевищувати 1/3 від їх 
загальної чисельності. Голова Ліги головує на засіданнях Ради. 

4.7.1. До складу Ради входять Голова Ліги, заступники голови Ліги, а також по одному  
делегованому  представнику  від кожного територіального осередку Ліги. 

4.7.2. Рада: 
-розробляє та координує основні напрямки діяльності Ліги; 
-визначає кількісний склад Правління та обирає його членів, затверджує Положення про 
нього; 
- визнає  та може  приймати рішення про  невизнання     територіальних  та місцевих 
організацій Ліги як структурних підрозділів Ліги. Рішення про невизнання приймається  
кваліфікованою більшістю, не меншою ніж 2/3 голосів від загальної кількості членів Ради; 
- скликає з 'їзди Ліги, встановлює норму  представництва територіальних організацій,  
виходячи з рішень Ради; 
- приймає рішення про заснування установ, організацій, видавництв, засобів масової 
інформації, призначає та звільняє їхніх керівників,  затверджує статут або положення  
заснованого ЗМІ; 
- може   відмінити   рішення   Голови   Ліги,    Правління,   першого   заступника   (перших 
заступників) Голови, заступників Голови Ліги; 
-може делегувати частину  своїх повноважень Правлінню та Голові Ліги; 
-затверджує Положення про КРК; 
-визначає порядок сплати та розмір  членських внесків; 
-розглядає інші питання. 
-Рішення Ради є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини від 
загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради. 

4.7.3. Рада може 2/3 голосів своїх членів висловити недовіру  Голові Ліги або заступнику 
Голови, що тягне за собою відставку відповідних осіб. В такому випадку  Рада має право зі 
свого складу призначити виконуючого обов'язки Голови Ліги на період до наступного  
З'їзду . 
4.8. Діючим керівним органом між засіданнями Ради є Правління. До складу 
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Правління входять Голова Ліги,  заступники Голови, а також інші члени Правління, обрані 
Радою. Голова Ліги головує на засіданнях Правління 
4.8.1 Засідання Правління скликаються Головою Ліги не рідше, ніж один раз на місяць, 
або на вимогу  не менше 1/3 Правління і є правочинними,  якщо на них присутні більше 
половини членів Правління. 
4.8.2. Правління: 
-здійснює свої повноваження на підставі Положення, затвердженого Радою; 
-організовує виконання рішень З'їзду  та Ради; 
-затверджує Положення про територіальні осередки; 
-створює робочі та виконавчі органи та затверджує Положення про їх діяльність; 
-затверджує Головного бухгалтера за поданням Голови Ліги; 
-затверджує Керівника Апарату  за поданням Голови Ліги; 
-вирішує поточні організаційні питання; 
-в межах, визначених Радою, здійснює повноваження останньої. 
4.8.3. Рішення Правління є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини 
від загальної кількості присутніх на засіданні членів Правління. 
4.9. У період між З'їздами, засіданнями Ради та Правління поточною діяльністю Ліги 
керує її Голова. 

4.9.1. Голова Ліги: 
- без доручення представляє Лігу  у  зовнішніх стосунках з іншими організаціями та 
установами; 
-має право підпису  документів від імені Ліги; 
-робить заяви від імені Ліги; 
-головує на засіданнях Ради та Правління; 
-організовує роботу  Правління; 

-вносить пропозиції щодо кандидатур  Керівника Апарату  та Головного бухгалтера для  
затвердження Правлінням Ліги; 

-в межах, визначених Радою, розпоряджається коштами та майном Ліги; 

-затверджує штатний розклад Апарату  Ліги, приймає на роботу  та звільняє з роботи його 
працівників; 
-має право делегувати частину  своїх повноважень своєму  заступнику . 
 
4.10.Заступник Голови Ліги за дорученням Голови виконує частину  його обов'язків. 
4.11.Голова Ліги обирається З'їздом за визначеною ним процедурою. 
4.12.Вищим контрольним органом Ліги є Контрольно-ревізійна комісія. 

4.13 . КРК обирається 3'їздом. До складу КРК не можуть входити члени Ліги, обрані до  
керівних органів Ліги. 

4.1 4. КРК: 

-контролює дотримання Статуту  Ліги членами організації,  керівними органами Ліги усіх 
рівнів; 

-здійснює перевірку  діяльності керівних органів Ліги; 

-проводить перевірку  діяльності територіальних осередків НДЛМ  ; 

-своїм рішенням призупиняє дію рішень Керівних органів Ліги усіх рівнів, що суперечать 
Статуту  Ліги. Норма цього пункту  не розповсюджується на рішення З'їзду  ; 
-із свого складу призначає заступників Голови КРК.  
4.15. КРК має право: 

-проводити перевірки бухгалтерських документів, облікових документів, планів роботи,  
звітів про їх виконання, фінансових звітів тощо; 
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-оглядати приміщення, де зберігаються кошти та матеріальні цінності, перевіряти їх  
фактичну  наявність; 

-отримувати у  кредитних установах дані про наявність коштів на поточному  рахунку  та 
отримувати в установах, організаціях та в осіб дані та довідки з розрахунків із органом,  
який перевіряється; 

-отримувати від керівника органу , що перевіряється та матеріально відповідальних осіб 
письмові та усні пояснення щодо фактів фінансових та господарських порушень, крадіжок 
та в інших необхідних випадках. 
- залучати до перевірок фахівців 
4.16. КРК зобов'язана: 

- щорічно  проводити  перевірку  фінансової та господарської діяльності  відповідних 
органів організації; 

-при виявленні фактів розкрадання, розтрат, нестачі коштів та матеріальних цінностей 
складати акт, негайно інформувати про це Раду  та Правління НДЛМ ; 

-вносити пропозиції, спрямовані на усунення порушень та нестач виявлених підчас 
перевірок. Пропозиції ревіз ійної комісії, що не суперечать чинному  законодавству  та 
рішенням керівних органів НДЛМ , повинні обов'язково враховуватися органами, що  
підлягали перевірці; 
-здійснювати подальший контроль за усуненням порушень та недоліків; 
-інформувати членів Правління, Ради НДЛМ  про результати проведених ревізій.  
4.17. Найвищим керівним органом КРК є засідання КРК. 

4.17.1. КРК проводить свої засідання за необхідністю,  але не рідше одного  разу  на два 
місяці. 

4.17.2. Засідання КРК вважається право чинним, якщо на ньому  присутні не менше 
половини членів КРК. 

4.17.3. Позачергові засідання можуть бути скликані на вимогу  Голови КРК або 1/3 членів 
КРК. 
4.18. На своєму  засіданні КРК; 
-складає та затверджує план роботи КРК; 
-обирає заступників Голови КРК; 
-затверджує акти перевірок; 

-2/3 членів КРК виносить недовіру  Голові КРК та обирає виконуючого обов'язки Голови 
КРК; 
-вирішує будь-які питання життєдіяльності КРК, які не визначені Статутом Ліги. 
4.19. Голова КРК: 
-головує на засіданнях КРК; 
-призначає склад комісій для перевірок; 
-бере участь у  роботі усіх Керівних органів НДЛМ  з правом дорадчого голосу ; 
-передає частину  своїх повноважень заступнику ; 
-скликає засідання КРК. 

4.20. Заступники Голови КРК обираються на засіданні КРК. Заступник Голови КРК  
вважається  обраним,   якщо  за нього   проголосувало  більше  половини  членів  КРК,  
присутніх на засіданні КРК. Заступник Голови КРК виконує частину  повноважень Голови 
КРК за його дорученням. 
4.21. З приводу  порушення норм Статуту  Ліги до КРК  має право письмово звернутися  
кожний член Ліги. Письмова заява подається на ім'я Голови КРК. 

4.21.1. Голова КРК у  10-ти денний термін повинен ознайомитись із заявою та прийняти 
рішення щодо порядку ЇЇ розгляду . 

4.21.2. КРК не пізніше ніж на своєму  черговому  засіданні повинна розглянути подану  
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заяву  та прийняти рішення. 

4.21.3. Не пізніше ніж через 10 днів з моменту  прийняття рішення члену  Ліги, звернення  
якого розглянуто, повинна бути надана письмова відповідь. 

 

5. МАЙНО ТА КОШТИ ЛІГИ 

5.1. Ліга може мати у  власності, будинки,  споруди, транспортні засоби,  земельні 
ділянки, обладнання, житловий фонд, грошові кошти (в тому  числі в іноземній валюті) 
та Інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності. 

5.2. Кошти Ліги утворюються та поповнюються за рахунок членських внесків, коштів,  
одержаних від проведення заходів, організованих Лігою, добровільних пожертвувань 
громадян  і юридичних  осіб та інших,  дозволених  чинним  законодавством України 
надходжень. 

5.3. Призначення джерел, утворення та порядок використання коштів визначаються 
Радою Ліги. 
5.4. Ліга зобов'язана вести оперативний та бу хгалтерський облік, статистичну  
звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до  
бюджету платежі у  порядку  і розмірах, передбачених законодавством. 
5.5. З метою виконання статутних завдань Ліга здійснює необхідну господарську та 
іншу  комерційну  діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та 
організацій із статусом юридичної особи, створює підприємства в порядку , 
встановленому  чинним законодавством України. 

6. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ 

6.1.Зміни та доповнення до Статуту  вносяться рішенням З'їзду  не менше ніж 3/4 голосів  
його делегатів. 

6.2.Зміни, що  відбулися в статутних документах Ліги підлягають обов'язковій реєстрації 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІГИ 

7.1.Діяльність Ліги може бути припинена шляхом прийняття рішення про ліквідацію  
З'їздом  Ліги  або  за рішенням  судових  органів у   порядку ,  встановленому   чинним 
законодавством України. 

7.2.Якщо рішення про припинення діяльності Ліги шляхом ліквідації прийняте З'їздом,  
всі питання про використання майна та коштів Ліги вирішуються З'їздом та обраною ним 
Ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту . 

7.3. Якщо  рішення  про  припинення  діяльності  Ліги  шляхом  ліквідації прийняте  у  
судовому порядку , всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з припиненням її 
діяльності, вирішуються в межах чинного законодавства України, відповідно до рішення  
суду. 

7.4. Кошти   та   майно   Ліги,   в   тому    числі   після   її   ліквідації   передаються    
іншій неприбутковій організації того  самого виду  або за рішенням суду  спрямовуються в 
доход держави. 

7.5. Реорганізація Ліги здійснюється згідно з  рішенням З 'їзду  не менше як 3/4 голосів  
присутніх делегатів. При цьому  вся сукупність прав та обов'язків , що належали Лізі,  
переходять до її правонаступників. 
7.6. Після прийняття З'їздом рішення про припинення діяльності Ліги припиняється  
діяльність усіх її територіальних осередків. 


