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1. Загальні положення 
1.1. Громадська організація „Українське фізіологічне товариство” за організаційно-

правовою формою утворюється як добровільне і самоврядне науково-громадське 

об’єднання громадян України, які проводять дослідницьку та/або викладацьку роботу в 

області наукових дисциплін, що об'єднуються під терміном „фізіологія людини і тварин” 

(молекулярна і клітинна фізіологія, системна нейрофізіологія, фізіологія серцево-судинної 

системи, фізіологія дихання і гіпоксичних станів, фізіологія рухів, вікова фізіологія, 

фізіологія імунної системи, психофізіологія, клінічна фізіологія), та суміжні галузі науки. 

Товариство створене для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних і 

наукових інтересів своїх членів, підвищення міжнародного авторитету української науки. 

1.2.   Громадська організація „Українське фізіологічне товариство” є громадським 

об'єднанням, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. 

1.3 Повна назва організації - Громадська організація „Українське фізіологічне товариство”, 

скорочена назва – “УФТ”.  

1.4. Громадська організація „Українське фізіологічне товариство”. є юридичною 

особою, має свою печатку, штамп та бланки, що затверджуються загальними зборами. 

Організація реєструється у встановленому порядку, має відповідні рахунки в банківських 

установах та виступає учасником цивільно-правових відносин. Організація є 

непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. 

1.5. Громадська організація „Українське фізіологічне товариство” репрезентує 

українську наукову спільноту, що працює в області фізіології людини і тварин у державних 

владних структурах, наукових та освітніх установах та науково-громадських організаціях в 

Україні та за кордоном. 

1.6. Громадська організація „Українське фізіологічне товариство” утворене і 

зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткових 

організацій (п.п.133.4.1 і 133.4 ст.133 Податкового кодексу України). 

1.7. У своїй діяльності громадська організація „Українське фізіологічне товариство”  

керується Конституцією України, Законом України “Про громадські об’єднання” від 

22.03.2012р.” та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, що регулюють 

діяльність об'єднань громадян, та цим Статутом. 

1.8. Громадська організація „Українське фізіологічне товариство” має право 

реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення на добровільних засадах угод про 

співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до Закону України “Про 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
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громадські об’єднання” громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений 

законом. 

1.9. Громадська організація „Українське фізіологічне товариство” може здійснювати 

співробітництво з іноземними неурядовими організаціями з дотриманням законів України 

та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України.  

1.10. Територією діяльності громадської організації „Українське фізіологічне товариство”   

є Печерський район м. Києва. 

1.11. Юридична адреса громадської організації „Українське фізіологічне товариство”: 

Україна, м. Київ 01024, вул. Богомольця, 4. 

2. Мета та завдання громадської організації „Українське 

фізіологічне товариство  
2.1. Основною метою громадської організації „Українське фізіологічне товариство” є 

об'єднання зусиль українських вчених для вирішення фундаментальних та прикладних 

наукових проблем у різних галузях фізіології людини і тварин, забезпечення свободи та 

реалізації демократичних принципів у науковій та педагогічній діяльності. 

2.2. Для досягнення цієї мети громадська організація „Українське фізіологічне 

товариство” ставить перед собою такі завдання: 

- координація комплексних наукових досліджень в сфері фізіології людини і 

тварин; 

- об'єднання науково-дослідницької і навчальної роботи шляхом інтенсифікації 

наукових досліджень у вищих навчальних закладах; 

- піднесення міжнародного престижу наукових досліджень, які проводяться в 

Україні; 

- проведення наукових заходів (конференції, симпозіуми, школи-семінари, тощо) 

на регіональному, національному та міжнародному рівнях щорічно, з’їзди 

Товариства – один раз в чотири роки. 

2.3. Громадська організація „Українське фізіологічне товариство” в установленому 

законом порядку 

- вносить пропозиції до органів влади щодо розвитку досліджень в Україні в 

області фізіології людини і тварин; 

- вступає в інші науково-громадські організації та об'єднання в Україні та за 

кордоном; 

- приймає до свого складу всіх науковців, які є громадянами України і працюють в 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
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науково-дослідних установах або вищих учбових закладах  

- пропагує свої ідеї та мету; 

- сприяє соціальному захисту своїх членів. 

3. Принципи утворення і діяльності  громадської організації 
„Українське фізіологічне товариство” 
  

Громадська організація „Українське фізіологічне товариство” утворюється і діє на 

принципах: 

• добровільності, який передбачає право особи на вільну участь або неучасть у 

громадському об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке об'єднання 

або припиненні членства (участі) в ньому; 

• самоврядності, який передбачає право членів (учасників) громадського об'єднання 

самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об'єднання відповідно 

до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів 

державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в 

діяльність громадського об'єднання, крім випадків, визначених законом; 

• вільного вибору території діяльності, який передбачає право громадського 

об'єднання самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, 

визначених законом; 

• рівності перед законом, який передбачає, що громадське об'єднання є рівним у своїх 

правах та обов'язках відповідно до закону з урахуванням організаційно-правової 

форми, виду та/або статусу такого об'єднанн;. 

• відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), який передбачає, що члени 

(учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського 

об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) 

громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і 

не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) 

громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань 

на соціальні заходи). 

• прозорості, відкритості та публічності, який передбачає право всіх членів 

(учасників) громадського об'єднання мати вільний доступ до інформації про його 

https://urist-ua.net/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_3/
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діяльність, у тому числі про прийняті громадським об'єднанням рішення та 

здійснені заходи, а також обов'язок громадського об'єднання забезпечувати такий 

доступ. Публічність означає, що громадське об'єднання інформує громадськість про 

свої мету (цілі) та діяльність. 

4. Гарантії права на свободу об'єднання 
4.1. Ніхто не може бути примушений до вступу у громадське об'єднання. Належність чи 

неналежність до громадського об'єднання не може бути підставою для обмеження прав і 

свобод особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами,  

органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг. 

4.2. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у 

громадському об’єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів 

громадського об’єднання. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня 

подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється 

перебування члена громадського об’єднання на будь-яких виборних посадах у 

громадському об’єднанні. 

4.3 Дія пункту 4.1 не поширюється на членів громадського об’єднання, обраних на посади 

керівника громадського об’єднання чи заступника керівника. Членство в громадському 

об’єднанні зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового 

керівника чи його заступника. 

4.4. Вимога про зазначення відомостей щодо членства (участі) особи у громадському 

об'єднанні, якщо така вимога не пов'язана з реалізацією особою своїх прав як особи, яка 

має право представляти громадське об'єднання, або члена (учасника) громадського 

об'єднання, не допускається, крім випадків, визначених законом. 

 

5. Членство в громадській організації „Українське фізіологічне 
товариство” 
5.1. Громадська організація „Українське фізіологічне товариство” складається з: 

- дійсних членів, 

- почесних членів, 

- членів-колективів. 

5.2. Членство в громадській організації „Українське фізіологічне товариство” не є 

перешкодою для участі в інших громадських організаціях. Дійсними членами Товариства 

https://urist-ua.net/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_5/
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можуть бути громадяни України, котрі ведуть дослідницьку роботу в одній або декількох 

галузях фізіології людини і тварин (або суміжних наук), визнають Статут Товариства, 

беруть активну участь в роботі громадської організації „Українське фізіологічне 

товариство” та регулярно сплачують членські внески. 

5.3. Прийом до дійсних членів громадської організації „Українське фізіологічне 

товариство” проводиться на засіданні Ради Товариства на підставі заяви бажаючого та 

письмової рекомендації дійсного або почесного члена. Заявник вважається прийнятим до 

членів Товариства, якщо він отримав просту більшість голосів присутніх у перебігу 

відкритого голосування на засіданні Ради Товариства. 

5.4. Членами-колективами громадської організації „Українське фізіологічне товариство” 

можуть бути інші Товариства, науково-дослідницькі установи, вищі навчальні заклади або 

їх факультети, що сприяють розвиткові досліджень в сфері фізіології людини і тварин, 

визнають Статут організації та сплачують членські внески. Прийом колективів до членів 

громадської організації „Українське фізіологічне товариство” проводиться на засіданні 

Ради Товариства простою більшістю голосів присутніх на засіданні при відкритому 

голосуванні. Права, обов'язки та розміри членських внесків членів - колективів 

визначаються відповідним договором між громадською організацією „Українське 

фізіологічне товариство” та організацією, до якої належить даний член-колектив. 

5.5. Почесними членами громадської організації „Українське фізіологічне товариство” 

можуть бути вітчизняні або закордонні вчені-фізіологи, які тривалий час є активними 

членами Товариства або своєю науковою діяльністю істотно сприяють прогресу в царині 

фізіології людини і тварин. Почесні члени обираються на загальних зборах Товариства 

простою більшістю голосів присутніх делегатів при відкритому голосуванні. 

5.6. Права та обов'язки дійсних та почесних членів громадської організації „Українське 

фізіологічне товариство”: 

• брати участь у всіх заходах громадської організації „Українське 

фізіологічне товариство”; 

• обирати і бути обраними до керівних органів громадської організації 

„Українське фізіологічне товариство”; 

• дотримуватися вимог Статуту громадської організації „Українське 

фізіологічне товариство”; 

• сприяти втіленню в життя завдань та рішень громадської організації; 

• користуватися матеріальною, правовою та юридичною підтримкою 

громадської організації; 

• вчасно сплачувати членські внески (почесні члени від сплати внесків 
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звільнені). 

5.7. Членство в громадської організації „Українське фізіологічне товариство” 

припиняється: 

• за власним бажанням; 

• в разі скоєння вчинку, не сумісного з членством; 

• у випадку несплати членських внесків без поважних причин впродовж двох 

років. 

Рішення про виключення членів громадської організації „Українське фізіологічне 

товариство” приймається на загальних зборах простою більшістю голосів при відкритому 

голосуванні. Це рішення може бути оскаржено зверненням виключеного до Ради 

Товариства і розглянуто на наступних зборах. Рішення загальних зборів щодо виключення 

є остаточним. 

 

6. Керівні органи громадської організації „Українське 
фізіологічне товариство” 
 
6.1. Вищим керівним органом громадської організації „Українське фізіологічне 

товариство” є загальні збори, які проводяться раз на чотири роки під час чергового з’їзду 

Товариства. Звітні конференції проводяться один раз на рік. Позачергові загальні збори 

проводяться на підставі ухвали Ради Товариства або письмової вимоги не менше, ніж 

половини його членів. Загальні збори Товариства вважаються дійсними, якщо на них 

представлено особисто або за дорученням не менше половини загального списку членів 

громадської організації „Українське фізіологічне товариство”. 

6.2. Загальні збори громадської організації „Українське фізіологічне товариство”: 

• визначають основні напрямки роботи Товариства на період до наступних 

зборів; 

• заслуховують та обговорюють наукові доповіді з актуальних проблем 

нейронаук, а також доповіді з питань викладання відповідних матеріалів у 

вищій школі та при підготовці наукових та педагогічних кадрів, визначають 

перспективні напрямки досліджень; 

• приймають Статут громадської організації „Українське фізіологічне 

товариство та вносять до нього зміни та доповнення; 

• заслуховують та затверджують звіти про роботу Ради і ревізійної комісії; 

• обирають таємним голосуванням Раду Товариства та ревізійну комісію; 

• обирають почесних членів Товариства; 
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• приймають рішення про організацію або ліквідацію громадської організації 

„Українське фізіологічне товариство; 

• вирішують інші питання, що стосуються діяльності громадської організації 

„Українське фізіологічне товариство. 

 

6.3. Питання, що розглядаються загальними зборами, ухвалюються на них простою 

більшістю голосів при відкритому голосуванні. Рішення при виборах Ради і ревізійної 

комісії, а також при внесенні змін чи доповнень до Статуту і у випадку ліквідації 

громадської організації „Українське фізіологічне товариство, приймаються 3/4 голосів при 

таємному голосуванні присутніх на зборах учасників. 

 

6.4. Рада громадської організації „Українське фізіологічне товариство. 

В період між зборами діяльністю організації керує його Рада, яка обирається на чергових 

загальних зборах громадської організації „Українське фізіологічне товариство” таємним 

голосуванням учасників зборів на термін чотири роки. Для ефективної роботи Рада може 

створювати компетентні комісії з окремих питань. До складу комісій входять члени Ради, а 

також члени організації, не обрані до його керівних органів. Очолює комісію член Ради. 

Засідання Ради вважаються чинними, якщо на них присутні не менше половини членів 

Ради за списком. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів при відкритому 

голосуванні. 

 

6.5. Рада громадської організації „Українське фізіологічне товариство. 

: 

• керує діяльністю організації, проводячи не менше двох засідань на рік; 

• організує діяльність організації та заслуховує звіти про її роботу; 

• скликає загальні збори організації та визначає норми представництва, порядок 

обрання делегатів, тощо; 

• складає плани проведення наукових заходів організації (конференції, 

симпозіуми, школи-семінари, виїзні сесії, тощо); 

• сприяє участі членів організації в національних та міжнародних наукових 

заходах; 

• визначає приоритети щодо розподілу коштів організації на наукові, навчальні, 

соціальні та інші заходи; 

• створює робочі комісії по окремих напрямках діяльності організації; 

• обирає зі свого складу Президію, Президента, Віце-президента і Вченого 
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секретаря. Вибори проводяться простою більшістю голосів при відкритому 

голосуванні; 

• обирає представників до національних і міжнародних наукових організацій. 

6.6. Президія є виконавчим органом організації і його Ради. До складу Президії входять: 

Президент, Віце-президенти, Вчений секретар і два члени Ради. 

Президія: 

• виконує рішення загальних зборів та Ради громадської організації і стежить за 

виконанням цих рішень; 

• підтримує постійний контакт з членами громадської організації, інформує їх 

про події в науковій та освітній сфері; 

• здійснює оперативне керівництво коштами громадської організації; 

• звітує про свою роботу перед Радою громадської організації. 

 6.7. Президент громадської організації „Українське фізіологічне товариство: 

• представляє організацію у владних та громадських організаціях; 

• підписує документи організації, в тому числі фінансові; 

• звітує про свою діяльність перед Радою громадської організації. 

6.8. Поточну роботу Ради (друкування документів, обробку кореспонденції, облік 

членських внесків) виконує вчений секретар. 

 6.9. Контрольно-ревізійна комісія громадської організації „Українське фізіологічне 

товариство: 

• обирається на загальних зборах громадської організації  таємним 

голосуванням; 

• члени контрольно-ревізійної комісії обираються не більше ніж на два терміни; 

• до складу комісії входять п'ять осіб: голова, заступник (він же секретар) і три 

члени; 

• рішення комісії приймається більшістю голосів при відкритому голосуванні.  

Контрольно-ревізійна комісія: 

• стежить за відповідністю діяльності громадської організації та його керівних 

органів Статуту; 

• перевіряє правильність проведення фінансових операцій громадської 

організації та його керівними органами; 

• розглядає конфліктні ситуації між окремими членами громадської організації 

„Українське фізіологічне товариство” та іншими державними та громадськими 

організаціями. 
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7. Майно та кошти громадської організації „Українське 
фізіологічне товариство” 
7.1. Майно та кошти громадської організації складають: 

• вступні та членські внески; 

• добровільні пожертви.  

- 7.2. Розміри вступних та членських внесків визначаються на загальних зборах 

громадської організації. 

7.3. Відповідно до пп.133.4.2 п.133.4 ст 133 Податкового кодексу України, доходи 

громадської організації використовуються для реалізації мети та напрямів діяльності, 

визначених у Статуті  

7.4. Розподіл прибутків громадської організації серед засновників, членів, членів органів 

управління на цілі, не передбачені у Статуті  заборонений.. 

 

8. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту  
8.1. Зміни та доповнення до Статуту громадської організації „Українське фізіологічне 

товариство” приймаються на чергових конференціях. 

8.2. Зміни та доповнення до Статуту приймаються за умов, якщо за них проголосувало 

не менше 3/4 членів, присутніх на засіданні при відкритому голосуванні.  

8.З. Про прийняття змін до Статуту реєструюча організація має бути повідомлена у 

п'ятиденний термін.  

 

9. Припинення або реорганізація діяльності громадської 
організації „Українське фізіологічне товариство”  
 
9.1. Припинення діяльності громадської організації або її реорганізація проводиться 

загальними зборами за умов, якщо за ці дії подано не менше 3/4 голосів при таємному 

голосуванні. У випадках, передбачених законом, ліквідація громадської організації може 

бути проведена за рішенням суду. 

9.2. Для ліквідації громадської організації створюється ліквідаційна комісія. 

9.3. У разі припинення діяльності громадської організації проводиться повна передача 

активів в державний бюджет.  
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