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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Громадська організація „Українське товариство нейронаук” (далі у 

тексті УТН) є добровільною і самоврядною науково-громадською 

організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх 

членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом. 

Організація створена на основі єдності інтересів і прагнень громадян, які 

проводять дослідницьку та/або викладацьку роботу в області комплексу 

наукових дисциплін, що об'єднуються під терміном „нейронауки” 

(молекулярні основи діяльності нервових та м'язових клітин, нейрофізіологія, 

нейроморфологія, нейрохімія, нейрофармакологія, нейробіологія, 

нейропсихологія, медичні аспекти згаданих дисциплін та суміжні галузі 

науки).  

1.2. Громадська організація „Українське товариство нейронаук” є 

непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання 

прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на 

засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, 

рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), 

прозорості, відкритості та публічності. 

1.3. У своїй діяльності Громадська організація „Українське товариство 

нейронаук” керується Конституцією України, Законом України «Про 

об’єднання громадян», законодавством України та цим Статутом 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

2.1. Повна назва організації українською мовою - „Громадська організація 

„Українське товариство нейронаук”, скорочена – “УТН”.  

2.2. Повна назва організації англійською мовою - «Ukrainian Society for 

Neuroscience», скорочена – USN. 

2.3. УТН є юридичною особою, яка утворюється та реєструється в порядку, 

визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткової організації.  

2.4. УТН набуває статусу юридичної особи з моменту її державної 

реєстрації згідно з чинним законодавством та має усі права та обов'язки, 

встановлені чинним законодавством України для юридичних осіб. 

2.5. УТН може мати свою печатку, бланки, власний самостійний баланс, 

відповідні рахунки в банківських установах та виступає учасником цивільно-

правових відносин. 

2.6. УТН репрезентує у державних владних структурах, наукових та освітніх 

установах та науково-громадських організаціях в Україні та за кордоном 

українську наукову спільноту, що працює в області нейронаук. 

2.7. УТН несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй 

майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени 

не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли 

вони беруть на себе такі зобов'язання. 

2.8. УТН та установи, організації та підприємства, котрі можуть бути ним 
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створені, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, 

реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до 

бюджету платежі, встановлені законом. 

2.9. Юридична адреса УТН: Україна, м. Київ 01024, вул. Богомольця, 4. 

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УТН 

3.1. Основною метою УТН є об'єднання зусиль вчених для вирішення 

фундаментальних та прикладних наукових проблем у різних галузях 

нейронаук, забезпечення свободи та реалізація демократичних принципів у 

науковій та педагогічній діяльності. 

3.2. Для досягнення цієї мети УТН ставить перед собою такі завдання: 

• координація комплексних наукових досліджень в сфері нейронаук; 

• об'єднання науково-дослідницької і навчальної роботи шляхом 

інтенсифікації наукових досліджень у вищих навчальних закладах; 

• піднесення міжнародного престижу досліджень, які проводяться в сфері 

нейронаук в Україні; 

• проведення наукових заходів (конференції, симпозіуми, школи-

семінари, тощо) на регіональному, національному та міжнародному 

рівнях. Конференції (Конгреси) УТН проводяться один раз на три роки. 

3.3. УТН в установленому законом порядку може:  

• вносити пропозиції до органів влади щодо розвитку досліджень в 

Україні в області нейронаук; 

• вступати в інші науково-громадські організації та об'єднання в Україні 

та за кордоном; 

• приймти до свого складу місцеві відділення УТН; 

• пропагувати свої ідеї та мету; 

• публікувати наукові та методичні результати діяльності УТН проводити 

інформаційно-роз'яснювальну роботу; 

• проводити конференції, семінари, лекторії, круглі столи, та інші заходи 

• проводити конкурси, турніри, олімпіади та інші змагання, у тому числі 

серед школярів для пропагування нейронаук; 

• підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян 

інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних 

заходах з питань діяльності УТН, що не суперечать міжнародним 

зобов’язанням України. Створювати та реалізувати різноманітні 

проекти, запроваджувати програми; 

• засновувати нагороди з метою відзнаки членів УТН та її партнерів. 

• користуватися іншими правами, передбаченими законодавством 

України; 

• приймати участь у виданні періодичного науково-теоретичного 

журналу та збірок праць з проблем нейронаук; 

• розроблювати та впроваджувати навчальні та наукові програми для 
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середніх та вищих навчальних закладів;  

• розробляти та впроваджувати нові методи і засоби навчання, зокрема, 

на базі сучасних інформаційних технологій; 

• організовувати та проводити наукові дослідження; 

• розробляти та розповсюджувати навчальну, методичну та наукову 

літературу, наочні посібники, тощо; 

• пропагувати актуальні і нові наукові знання, проводити просвітницьку 

діяльність; 

• надавати матеріальну та інформаційну допомогу іншим організаціям 

для виконання наукових досліджень. 

 

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА 

ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ УТН 

4.1. Членство в УТН є добровільним та індивідуальним. 

4.2. УТН складається з: 

• дійсних членів, 

• почесних членів. 

4.3. Дійсними членами УТН можуть бути громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які 

ведуть дослідницьку роботу в одній або декількох галузях нейронаук (або 

суміжних наук), визнають Статут УТН, беруть активну участь в роботі УТН, 

регулярно сплачують членські внески та сприяють діяльності, що спрямована 

на досягнення мети і завдань УТН. 

4.4. Членство в Товаристві не є перешкодою для участі в інших громадських 

організаціях. 

4.5. Прийом до дійсних членів УТН проводиться на підставі заяви 

претендента та рекомендації двох дійсних або почесних членів УТН, яка 

розглядається Президією Товариства. 

4.6. Почесними членами УТН можуть бути вітчизняні або закордонні вчені, 

які своєю науковою діяльністю істотно сприяли прогресу в царині нейронаук 

або тривалий час є активними членами УТН. Почесні члени обираються на 

загальних зборах УТН простою більшістю голосів присутніх делегатів при 

відкритому голосуванні. 

4.7. Права та обов'язки дійсних та почесних членів УТН: 

• брати участь у всіх заходах УТН; 

• обирати і бути обраними до керівних органів УТН; 

• дотримуватися вимог Статуту УТН; 

• сприяти втіленню в життя завдань та рішень УТН; 

• користуватися матеріальною, правовою та юридичною підтримкою 

УТН; 

• одержувати інформацію з питань діяльності УТН; 

• публікувати свої праці у виданнях УТН; 
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• вчасно сплачувати членські внески (почесні члени від сплати внесків 

звільнені). 

4.8. Членство в Товаристві припиняється: 

• за власним бажанням; 

• в разі скоєння вчинку, не сумісного з членством у Товаристві; 

• у випадку несплати членських внесків. 

Рішення про виключення членів УТН приймається Президією або Загальними 

зборами товариства. 

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ УТН 

5.1. Керівними органами УТН є Загальні збори, Рада Товариства, Президія та 

Президент. 

5.2. Вищим керівним органом УТН є загальні збори, які проводяться раз на 

три роки під час чергової конференції УТН. Позачергові загальні збори 

проводяться на підставі ухвали Ради УТН або письмової вимоги не менше, 

ніж половини членів УТН. Загальні збори УТН вважаються дійсними, якщо на 

них представлено особисто або за дорученням не менше половини загального 

списку членів УТН. 

5.3. Загальні збори УТН: 

• визначають основні напрямки роботи УТН 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, 

визначаючи перспективні напрямки досліджень; 

• приймають Статут УТН та вносять до нього зміни та доповнення; 

• заслуховують та затверджують звіти про роботу Ради, обирають 

голосуванням Раду УТН, затверджують бюджет УТН; 

• обирають почесних членів УТН; 

• приймають рішення про організацію або ліквідацію УТН; 

• вирішують інші питання, що стосуються діяльності УТН; 

• реалізують права власності, що передбачена законодавством України та 

статутними документами. 

5.4. Питання, що розглядаються загальними зборами, ухвалюються на них 

простою більшістю голосів при відкритому голосуванні. Рішення при виборах 

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

ліквідації УТН, приймаються 3/4 голосів присутніх на зборах учасників. 

5.5. Рада УТН. 

В період між зборами діяльністю УТН керує його Рада, яка обирається 

на чергових загальних зборах УТН голосуванням учасників зборів на термін 

три роки. Засідання Ради УТН можуть проводитись як за безпосередньої 

участі членів так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням 

аудіовізуальних комп’ютерних програм та онлайн конференцій. Рішення про 

форму проведення такого засідання приймає Рада УТН та повідомляє про 
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прийняте рішення членів Ради УТН не пізніше ніж за 10 днів до визначеної 

дати проведення такого засідання. Засідання Ради вважаються чинними, якщо 

в ньому брало участь не менше половини членів Ради. Рішення Ради 

приймається простою більшістю голосів при відкритому голосуванні. 

5.6. Рада УТН: 

• скликає Загальні збори УТН; 

• керує діяльністю УТН в період між загальними зборами; 

• складає плани проведення наукових та освітніх заходів УТН 

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

• сприяє участі членів УТН в національних та міжнародних наукових 

заходах; 

• визначає пріоритети щодо розподілу коштів УТН на наукові, навчальні, 

соціальні та інші заходи; 

• створює робочі комісії по окремих напрямках діяльності УТН; 

• обирає зі свого складу Президента, Президію, Віце-президента, Вченого 

секретаря і скарбничого. Вибори проводяться простою більшістю 

голосів при відкритому голосуванні; 

• обирає представників до національних і міжнародних наукових 

організацій. 

5.6. Президія є виконавчим органом УТН і його Ради. До складу Президії 

входять: Президент, Віце-президент, Вчений секретар і два члени Ради УТН. 

Президія: 

• виконує рішення загальних зборів та Ради УТН і стежить за виконанням 

цих рішень іншими організаціями УТН; 

• інформує членів про події в науковій та освітній сфері; 

• здійснює оперативне керівництво майном та коштами УТН; 

• складає кошторис, бюджет та формує звітність УТН; 

• звітує про свою роботу перед Радою або Загальними зборами УТН. 

5.7. Вищою посадовою особою УТН є Президент, який обирається Радою 

УТН з числа її членів. Президент здійснює оперативне керівництво 

діяльністю Громадської організації, несе відповідальність за її фінансову 

діяльність. 

Президент УТН: 

• представляє УТН у владних та громадських організаціях; 

• підписує документи УТН, в тому числі фінансові; 

• звітує про свою діяльність перед Радою УТН. 

• укладає від імені організації договорів, угод, контрактів для 

забезпечення виконання програми діяльності організації, затвердженої 

Радою або Загальними зборами;  

• укладає трудові угоди у відповідності до затвердженого Радою УТН 

штатного розпису, укладає цивільно-правові угоди з фізичними 

особами, звільнює працівників згідно з законодавством; 

• видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників; 
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• подає у встановленому порядку визначених законодавством звітів та 

інших форм звітності; 

• скликає Загальні збори УТН 

• приймає рішення щодо інших поточних питань діяльності громадського 

об'єднання та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на 

реалізацію статутних завдань громадського об'єднання. 

6. ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 

6.1. Органи керування Громадської організації забезпечують членам 

Громадської організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у 

тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання, шляхом 

безпосереднього інформування у тому числі засобами електронного зв'язку, 

викладення інформації на офіційному веб-сайті організації, у соціальних 

мережах, тощо.  

6.2. Усі керівні органи Громадської організації мають у 30 денний терміни 

надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів 

Громадської організації щодо діяльності керівних органів та реалізації 

статутних завдань. 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ 

СКАРГ 

7.1. Члени Громадської організації мають право оскаржити рішення, дію або 

бездіяльність іншого члена, Ради, Президії, Президента або Загальних зборів 

організації. 

7.2. Скарга на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Громадської 

організації подається до суду відповідно до чинного законодавства на момент 

оскарження таких дій, бездіяльності або рішень. 

7.3. Розгляд скарг, що розглядаються на засіданні Правління або Загальних 

зборах, обов'язково повинен відбуватися в присутності особи, що подає 

скаргу, та особи, чиї дії, бездіяльність або рішення оскаржуються. 

7.4. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є 

підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з 

дня надходження такої скарги. Обов'язок скликання таких зборів лежить на 

Правлінні Громадської організації. 

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

8.1. З метою оптимізації діяльності Громадської організації можуть 

створюватися відокремлені підрозділи, які створюються членами організації 

за територіальним принципом за місцем проживання не менш, ніж двома, 

членами організації. 

8.2. Відокремлені підрозділи керуються у своїй діяльності Статутом 

Громадської організації. 
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8.3. Відокремлені підрозділи Громадської організації не мають статусу 

юридичної особи. 

8.4. Структура та спосіб керування відокремленими підрозділами 

затверджуються Загальними зборами у формі відповідних положень. 

9. МАЙНО ТА КОШТИ УТН 

9.1. УТН є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх 

програмних та статутних цілей і завдань у власності УТН можуть бути кошти, 

цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні 

активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не 

забороняється чинним законодавством України. 

9.2. УТН набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй 

членами УТН або державою, набуте від вступних та членських внесків, 

пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями 

(спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на 

інших підставах не заборонених законом. 

9.3.  УТН самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування 

та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими 

правами. Рішення про використання майна чи грошових коштів приймається 

органами управління УТН відповідно до їх компетенції. Рішення про 

використання майна чи грошових коштів повинні бути направлені на 

виконання мети діяльності та завдань УТН з урахуванням адміністративних 

витрат, необхідних для функціонування. 

9.4. Джерелами надходжень фінансів та майна можуть бути: 

• вступні та членські внески; 

• безповоротна допомога (благодійні внески) у формі грошових коштів 

або майна від фізичних та юридичних осіб, грошові надходження за 

заповітами та інші внески приватних осіб, організацій та підприємств 

розташованих в Україні та за її межами; 

• цільове фінансування освітніх та наукових програм, у тому числі 

гранти, надані фізичними або юридичними особами, розташованими в 

Україні та за її межами, у формі грошових коштів або майна; 

• дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, 

державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у 

тому числі гуманітарної, допомоги; 

• пасивні доходи від розміщення грошових коштів на банківських 

рахунках, тощо. 

9.5. Розміри вступних та членських внесків визначаються Президією. 

9.6. Кошти УТН можуть витрачатися на оплату праці штатних працівників 

та працівників, залучених для проведення передбачених Статутом заходів 

(конференції, школи-семінари, видавнича справа, тощо). 

9.7. Кошти УТН або майно УТН чи їх частина не підлягають розподілу між 

її засновниками (учасниками), членами УТН, працівниками членами органів 

управління та іншими пов’язаними з ними особами та не можуть 

використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена 
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такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску).  

9.8. Кошти УТН та майно УТН використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання УТН, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ УТН 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту Українського товариства нейронаук 

приймаються Загальними зборами УТН на основі пропозицій членів 

товариства, Президента, Президії або Ради. 

10.2. Зміни та доповнення до Статуту УТН приймаються за умов, якщо за 

них проголосувало не менше 3/4 членів, присутніх на засіданні при 

відкритому голосуванні. 

10.З. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється 

уповноважений орган з питань реєстрації відповідно до вимог чинного 

законодавства України..  

11. ПРИПИНЕННЯ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УТН 

11.1. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про 

припинення своєї діяльності або реорганізацію. 

11.2 При реорганізації УТН її права та обов'язки переходять до її 

правонаступників. Громадська організація не може бути реорганізованою в 

юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку. 

11.3. Припинення діяльності УТН або його реорганізація проводиться 

Загальними зборами УТН за умов, якщо за ці дії подано не менше 3/4 голосів 

при таємному голосуванні.  

11.4. У випадках, передбачених законом, припинення УТН може бути 

проведеним за рішенням суду. 

11.5 Для припинення УТН створюється ліквідаційна комісія. 

11.6. Кошти та інше майно УТН в разі його припинення (саморозпуску, 

примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або 

перетворення) повинні бути передані одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду діяльності або зараховані до доходу бюджету. 

 


