
 
 
 



1. Загальні положення 
 

1.1. Наукове товариство патофізіологів України (надалі Товариство) є 
всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує на добровільних засадах 
працівників, які беруть участь у науково-дослідницькій, педагогічній та практичній 
діяльності у галузі патофізіології та суміжних дисциплін для реалізації мети і 
завдань, передбачених Статутом. 

1.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 
України, чинного законодавства та цього Статуту за принципами самоврядування, 
виборності керівних органів, гласності, рівноправності її членів. 

1.3. Товариство може входити на правах колективного члена до інших 
вітчизняних та зарубіжних громадських організацій, вступати в міжнародні 
громадські об'єднання, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки. 

 
2. Мета та завдання Товариства 

 
2.1 Основною метою діяльності Товариства є задоволення та захист 

соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів та 
сприяння професійній та науковій діяльності спеціалістів патофізіологів, 
спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної науки та практики в галузі 
патофізіології. 

2.2. Для досягнення вищевказаної мети Товариство вирішує такі завдання: 
- задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих та 

інших спільних інтересів; 
- сприяння науковій розробці питань теорії медицини і практики охорони 

здоров’я в галузі патофізіології та суміжних дисциплін; 
- сприяння підвищенню кваліфікації медичних працівників, розширенню і 

поглибленню їх фахових знань; 
- пропаганда в установленому порядку досягнень науки та пріоритетних 

напрямків наукових досліджень в галузі патофізіології суміжних спеціальностей; 
- сприяння у становленні та розвитку міжнародних наукових 

зв’язків. 
2.3. Відповідно до статутних завдань, згідно з чинним законодавством 

Товариство: 
• вносить до державних органів влади та управління пропозиції та 

рекомендації по вдосконаленню охорони здоров'я, підвищенню якості медичної 
допомоги населенню, наукової та педагогічної роботи в галузі патологічної фізіології; 

• бере участь в розробці нормативних документів ,які регламентують 
діяльність фахівців у галузі патологічної фізіології; 

• бере участь в організації та проведенні з'їздів, конгресів, симпозіумів та 
інших наукових і науково-практичних учбових зборів і благодійних виставок в 
Україні та за кордоном; 

• здійснює видавничу, благодійну діяльність шляхом створення 
видавництв; 



• підтримує зв'язки з державними установами та громадськими 
організаціями з питань спільного проведення заходів, що відповідають статутним 
завданням Товариства; сприяє забезпеченню професійної, юридичної, 
консультативної допомоги та здійснює соціально-правовий захист членів 
Товариства; 

• здійснює необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом 
створення госпрозрахункових установ і організацій з статутом юридичної особи, 
заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством; 

• сприяє розробці програм по наданню медичної допомоги населенню 
України; 

•  сприяє проведенню пропаганди медичних знань, організує публічні лекції, 
виставки, диспути з питань патофізіології; 

• вступає в міжнародні (неурядові) організації, підтримує міжнародні 
зв'язки, укладає відповідні угоди з питань статутної діяльності; 

• використовує інші форми діяльності, що відповідають цілям і завданням 
Товариства та не суперечать чинному законодавству; 
 

3. Члени Товариства, їх права і обов'язки 
 
3.1. Товариство складається з індивідуальних та колективних членів. 

Останні діють через своїх представників, які беруть участь у роботі Товариства на 
підставі службових повноважень або доручень. 

3.2 Індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни 
України, особи без громадянства, іноземці, що досягли повноліття, мають вищу 
або середню спеціальну освіту, чия професійна діяльність пов'язана з 
патофізіологією, що визнають Статут Товариства та регулярно сплачують членські 
внески. 

3.3  Прийняття індивідуальних членів до Товариства здійснюється 
місцевими осередками або Правлінням Товариства на підставі письмової 
заяви. 

3.4. Колективними членами Товариства можуть бути трудові 
колективи установ та організацій, професійна діяльність яких сприяє цілям та 
завданням Товариства, які визнають Статут Товариства, сплачують вступні 
та щорічні членські внески. 

3.5. Прийняття колективних членів Товариства проводиться 
Правлінням Товариства або місцевими осередками Товариства на підставі 
офіційної заяви. Взаємодія між Товариством та колективними членами 
здійснюється на підставі договорів та угод. 

3.6. Індивідуальні та колективні члени Товариства мають рівні 
права, саме: 

•   обговорювати всі питання діяльності Товариства, вносити 
пропозиції щодо поліпшення її роботи; 

•   обирати і бути обраними до керівних органів Товариства 
(колективні члени через своїх представників); 



• брати участь у роботі громадських, госпрозрахункових, творчих 
колективів, секцій, комісій, конференцій та інших заходах, що створені та 
проводяться в межах діяльності Товариства; 

•    користуватися всіма видами методичної та консультативної 
допомоги, що надає Товариство; публікувати через Товариство свої наукові 
праці; 

•   вільного виходу з Товариства за письмовою заявою; 
•   бути членом інших громадських організацій. 
3.7. Члени Товариства зобов'язані: 
• дотримуватись вимог Статуту; 
• брати активну участь у реалізації статутних завдань; 
• вчасно сплачувати вступні та щорічні членські внески; 
• своєю практичною діяльністю сприяти швидкому впровадженню 

наукових здобутків патофізіології; 
3.8. За порушення Статуту, недисциплінованість у виконанні 

доручень, несплату членських внесків та порушення професійної етики до 
індивідуальних членів Товариства можуть вживатися заходи громадського 
впливу, аж до виключення з членів Товариства. 

Виключення з Товариства здійснюють органи, яким надано право 
прийому. 

3.9. Товариство висуває з своїх членів кандидатів на присудження 
премій та присвоєння почесних звань. 

3.10. За значний внесок у вирішення основних завдань Товариства 
та багаторічну плідну працю рішенням з'їзду обираються його Почесні члени. 
Почесні члени Товариства не сплачують членські внески 

 
4. Організаційна побудова Товариства 

 
4.1. Товариство проводить свою роботу за принципами виборності 

своїх органів, гласності, періодичної звітності, колегіальності керівництва. 
4.2. Місцеві осередки створюються з ініціативи членів Товариства

 їх керівні органи обираються на конференції повноважних 
представників членів Товариства. Чисельність керівного органу, форма його 
обрання, термін та склад повноважень, а також форми і методи роботи 
визначаються конференцією. 

Місцеві осередки проводять роботу на підставі своїх Статутів, які не 
повинні суперечити Статуту Товариства, приймаються їх вищим керівним 
органом та затверджуються Правлінням Товариства. В разі їх державної 
реєстрації в установленому порядку, вони набувають статусу юридичної 
особи. Місцеві осередки можуть не мати статуту юридичної особи. Вони 
повинні легалізувати свою діяльність в установленому порядку шляхом 
письмового повідомлення. 

4.3. Вищим керівним органом Товариства є з'їзд делегатів від 
місцевих осередків. 



З'їзд скликається один раз у 4 роки. 
Про скликання і порядок денний повідомляється Правлінням не 

пізніше ніж за 9 місяців до початку його роботи. Норма представництва та 
порядок обрання делегатів визначається Правлінням. 

Позачерговий з'їзд скликається з ініціативи Правління Товариства або 
за вимогою не менше ніж 1/3 членів Товариства. З'їзд вважається 
правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 обраних 
делегатів. 

4.4. З'їзд Товариства: 
• заслуховує та обговорює наукові доповіді, впровадження в 

практику досягнень науки, питання організації та вдосконалення медичної 
допомоги населенню та приймає по ним рекомендації; 

• затверджує Статут Товариства, вносить зміни та доповнення; 
• визначає чергові завдання Товариства; 
• обирає строком на 4 роки Президента, Правління, Ревізійну Комісію 

Товариства, заслуховує та затверджує їх звіти; 
• здійснює право власності на майно та кошти Товариства; 
• приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Товариства; 
• розглядає інші, найбільш важливі питання діяльності Товариства. 
Рішення З'їзду приймаються шляхом таємного чи відкритого 

голосування та вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала 
більшість обраних делегатів за виключенням прийняття рішень про 
реорганізацію та ліквідацію Товариства, де за таке рішення повинно 
проголосувати 2/3 делегатів З'їзду. 

4.5. У період між з'їздами вищим керівним органом є Правління, 
пленуми якого скликаються не рідше одного разу на 2 роки. 

Правління Товариства в установленому порядку: 
• обирає із свого складу віце-президентів Товариства, наукового 

секретаря-скарбника, Президію на 4 роки; 
• обговорює найважливіші питання роботи Товариства, визначає його 

поточні завдання; 
• скликає з'їзди Товариства, визначає норми представництва, порядок 

денний і місце його проведення; 
• заслуховує звіти Президії Товариства про його роботу; 
• затверджує бюджет, структуру і штатний апарат Товариства; 
• визначає розмір вступних та щорічних внесків індивідуальних та 

колективних членів Товариства; 
• приймає рішення про створення госпрозрахункових установ і 

організацій, заснування підприємств, творчих колективів, секцій; 
• інформує членів Товариства про свою діяльність. 
Рішення Правління вважається правомочним, якщо вони прийняті 

більшістю голосів його складу. 
4.6. Виконавчим органом Правління Товариства є Президія. 
Президія: 
• керує поточною роботою відповідно до рішень з'їзду та 



Правління; 
• приймає рішення про створення місцевих осередків та здійснює 

контроль за їх діяльністю; 
• скликає пленуми Правління, конференції, приймає участь у 

проведенні семінарів, курсів 
• визначає термін і порядок сплати внесків індивідуальними та 
колективними членами Товариства; 

• з числа членів Товариства і активу створює комісії та інші 
формування за напрямками діяльності відповідно до статутних завдань 
Товариства. 

• висуває підтримує кандидатів на присудження премій та 
присвоєння почесних звань. 

• затверджує зразки печатки, символіки, іншої атрибутики; 
• Засідання Президії проводяться раз в три місяці. Засідання є 

повноважними, якщо на ньому присутні більшість членів Президії. Рішення 
приймаються більшістю голосів. 

4.7. Президент Товариства: 
• представляє Товариство в державних органах влади, управління 

та громадських організаціях в Україні та за її кордоном; 
• має право підпису фінансових документів, як перша особа; 
• в період між з'їздами підзвітний Правлінню Товариства; 
• організує виконання рішень з'їзду і пленуму Правління, керує їх 

роботою; 
• призначає та звільняє штатних працівників Товариства; 
• відкриває та закриває рахунки в установах банку, 

розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним 
законодавством і Статутом Товариства. 

4.8. У разі відсутності Президента його функції виконує 
віце-президент або науковий секретар. 

Віце-президенти Товариства та науковий секретар виконують 
функції, які закріплені за ними за узгодженням з Президентом та затверджені 
пленумом Правління Товариства. 

4.9. Ревізійна комісія Товариства: 
• контролює фінансову та господарську діяльність Товариства та його 

місцевих осередків; 
• контролює виконання положень Статуту, рішень з'їзду перевіряє 

строки і порядок проходження документів, роботу з листами, пропозиціями і 
заявами членів Товариства. 

Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням про Ревізійну 
комісію, затвердженим з’їздом Товариства. 

 
 
 
 



5. Кошти та майно Товариства 
 
5.1. Товариство може мати у власності кошти та майно, 

необхідні для здійснення його статутної діяльності. 
5.2. Товариство набуває права власності на кошти та майно, 

передане йому засновниками та членами, набуте від вступних та (або) 
членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами 
та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів та 
на інших законних підставах. 

5.3. Товариство має право на майно та кошти, придбані в результаті 
господарської та комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових 
установ та організацій, заснованих підприємств. 

5.4. Кошти Товариства складаються з: 
• вступних та щорічних членських внесків; 
•добровільних внесків і пожертвувань громадян України, іноземних 

громадян, трудових колективів підприємств, організацій, установ, 
громадських організацій, зарубіжних, національних, а також міжнародних 
громадських (неурядових) організацій; 

•надходжень від видавничої, господарської та комерційної діяльності 
створених госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств; 

5.5. Товариство може мати у власності будинки, споруди, 
обладнання, інвентар, кошти, акції, цінні папери та інше майно, необхідне 
для матеріального забезпечення діяльності Товариства, реалізації його цілей і 
завдань. 

5.6. Товариство, створені ним установи та організації зобов'язані 
вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у 
встановленому законом порядку. 

5.7. Окремі функції щодо господарського управління коштами та 
майном з'їзд може покласти на Правління Товариства. 

5.8.Товариство може створювати в установленому порядку фонд для 
розвитку творчої діяльності, вирішення соціально-побутових питань, 
стимулювання і заохочення тих його членів, що працюють з ініціативою і 
високою віддачею. 

 
6. Правове положення Товариства 

 
6.1. Товариство є юридичною особою з моменту державної 

реєстрації в Міністерстві юстиції України, має свої печатку, символіку та 
атрибутику, зразки якої затверджуються Президією і реєструються у 
встановленому порядку. 

6.2. Товариство відповідно до чинного законодавства може 
виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і 
немайнових прав, відкривати рахунки в установах банків, мати самостійний 
баланс, бути позивачем і відповідачем у суді та арбітражі. 



6.3. Місцезнаходження керівних органів Товариства - м. Київ. 
6.4. Діяльність Товариства поширюється на територію України. 
 

7. Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства. 
 
7.1. Зміни і доповнення до Статуту Товариства вносяться з'їздом . 

Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду. 
7.2. Про зміни і доповнення, що сталися в статутних документах, 

Товариство повідомляє в 5-денний термін Міністерство юстиції України. 
 

8. Припинення діяльності Товариства 
 
8.1. Припинення діяльності Товариства може бути проведено 

шляхом його реорганізації або ліквідації. 
8.2. Реорганізація або ліквідація Товариства здійснюється за 

рішенням з'їзду Товариства, якщо за таке рішення проголосувало 2/3 
присутніх делегатів. 

8.3. Ліквідація Товариства може здійснюватися за рішенням суду. 
8.4. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, 

обраною з'їздом . 
8.5. Кошти та майно Товариства, у випадку її ліквідації не 

перерозподіляються між його членами і використовуються на виконання 
статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених 
законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави. 


