
УЗГОДЖЕНО 

Загальними зборами ВГО “САУ” 20.12.2021 р. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Правління Всеукраїнської громадської організації 

«Спілка археологів України» 

 

Протокол № 1 

від 3 лютого 2022 р. 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації 

«Спілка археологів України» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської 

організації «Спілка археологів України» визначає статус Відокремленого 

підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Спілка археологів 

України» (далі за текстом — Спілка), порядок і умови його створення, 

повноваження та організаційно-правову структуру. 

1.2. Положення про Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської 

організації «Спілка археологів України» є рекомендованим для виконання 

всіма членами Спілки. 

1.3. Відокремлений підрозділ Спілки проводить свою діяльність відповідно 

до Конституції України, Закону України «Про об'єднання громадян», інших 



нормативно-правових актів України, Статуту Спілки, Стратегічних 

документів Спілки, цього Положення та інших документів Спілки. 

1.4. Відокремлений підрозділ Спілки діє на демократичних засадах, на 

принципах вільного волевиявлення, рівноправності його членів, 

добровільності, єдності інтересів, законності і гласності. 

1.5. Мінімальна чисельність членів Спілки, що входять до одного 

Відокремленого підрозділу Спілки становить дві особи. 

1.6. Членство у Відокремленому підрозділі може бути як за ознакою 

проживання так і за ознакою систематичного проведення наукових 

досліджень у конкретному регіоні. Члени підрозділів мають право змінювати 

свою приналежність до того чи іншого підрозділу. Підставою для долучення 

до конкретного підрозділу є заява. 

1.7. Відповідно до цього Положення Відокремлений підрозділ Спілки не є 

юридичною особою і має статус неприбуткового. 

1.8. Реєстрація Відокремленого підрозділу Спілки здійснюється у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

1.9. Відокремленими підрозділами Спілки є її осередки в Автономній 

Республіці Крим, областях України, місті Києві та Севастополі. 

1.10. Відокремлений підрозділ Спілки може використовувати у своїй 

діяльності символіку Спілки, яка затверджена Правлінням Спілки. 

1.11. Відокремлений підрозділ створюється за рішенням Правління на 

невизначений термін і припиняє свою діяльність за рішенням Правління 

Спілки, або одночасно з припиненням діяльності Спілки. 

1.12. Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Спілки на 

строк, що не перевищує залишкового строку повноважень Правління на 

момент прийняття відповідного рішення. 



1.13. Керівник відокремленого підрозділу може бути звільнений Правлінням 

Спілки. 

 

2. Мета, завдання, права та обов’язки Відокремленого підрозділу Спілки 

2.1. Основною метою діяльності Відокремленого підрозділу є реалізація 

членами ВГО «САУ», об’єднаними у Відокремленому підрозділі, статутної 

мети та завдань Спілки. 

2.2. Діяльність Відокремленого підрозділу здійснюється відповідно до 

Статуту Спілки, Стратегії Спілки, річних планів діяльності Спілки та 

проводиться у визначених ним формах і методах. 

2.3. Основними завданнями Відокремленого підрозділу є діяльність у сфері 

охорони, збереження, дослідження, валоризації, популяризації, тощо 

археологічної спадщини у відповідному регіоні. 

2.4. До компетенції Відокремленого підрозділу належить: 

- внесення пропозицій щодо обрання та/або відкликання Керівника 

Відокремленого підрозділу; 

- затвердження кандидатур від Відокремленого підрозділу для участі у 

Загальних зборах Спілки, а також до керівних органів Спілки; 

- внесення пропозицій щодо змін та доповнень до Положення про 

Відокремлений підрозділ; 

- обговорення кандидатур осіб, що мають намір вступити до Спілки та 

рекомендації Правлінню щодо їх прийняття; 

- вирішення інших питань, пов’язаних з діяльністю Відокремленого 

підрозділу Спілки, в межах наданих йому повноважень. 

 



3. Повноваження Керівника Відокремленого підрозділу ВГО «САУ» 

3.1. Поточне керівництво практичною діяльністю Відокремленого підрозділу 

Спілки здійснює Керівник Відокремленого підрозділу. 

3.2. Керівник Відокремленого підрозділу Спілки має такі повноваження: 

- здійснює керівництво поточною діяльністю Відокремленого підрозділу та 

діє на підставі цього Положення; 

- звітує перед Правлінням Спілки про діяльність Відокремленого підрозділу; 

- регулярно (не рідше одного разу на місяць) надсилає інформацію щодо 

заходів / рішень / подій / досліджень тощо, які відбуваються в межах області 

для інформування про це через офіційну ФБ сторінку/сайт ВГО «САУ»; 

- вносить пропозиції від імені Відокремленого підрозділу Спілки до вищих 

керівних органів Спілки і вживає заходів до їх реалізації в межах своїх 

повноважень і Статуту Спілки; 

- організовує проведення засідань членів Відокремленого підрозділу Спілки і 

ведення протоколу; 

- організовує виконання рішень вищих керівних органів Спілки а також 

звітує про їх виконання та несе відповідальність за свою діяльність; 

- представляє Відокремлений підрозділ Спілки у взаєминах з 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форм 

власності та підпорядкування, а також із фізичними особами; 

- сприяє залученню до громадської організації нових членів; 

- здійснює прийом заяв нових членів Спілки та подає їх кандидатури на 

розгляд і затвердження Правління Спілки зі своїми рекомендаціями; 

- подає пропозиції до Правління Спілки щодо виключення членів з 

Відокремленого підрозділу Спілки, дії яких несумісні із Статутом Спілки; 



- робить (подає) заяви від імені Відокремленого підрозділу Спілки за 

попереднім погодженням з Правлінням Спілки. 

 

4. Прикінцеві положення 

4.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням 

Правління Спілки. 

4.2. Керівник Відокремленого підрозділу Спілки (на підставі рішення 

Відокремленого підрозділу) може вносити пропозиції щодо внесення змін та 

доповнень до цього Положення. 

4.3. Усі питання, не врегульовані Статутом Спілки, цим Положенням і 

внутрішніми документами Спілки, що стосуються взаємовідносин між 

членами та Відокремленим підрозділом, між Відокремленим підрозділом 

Спілки та вищими керівними органами Спілки, вирішуються відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

4.4. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

Правлінням Спілки. 


