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ПОЛОЖЕННЯ 

про Наглядову раду 

ГО «Маріупольська асоціація жінок Берегиня» 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає порядок створення, діяльності та повноваження 

Наглядової ради  ГО «Маріупольська асоціація жінок Берегиня»(далі – Наглядова 

рада). 

1.2. Метою діяльності Наглядової ради є виконання дорадчих та контрольних 

повноважень щодо фінансово-господарської та статутної діяльності ГО 

«Маріупольська асоціація жінок Берегиня»  (далі - Організація). 

1.3. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам Організації і діє відповідно до 

цього Положення, Статуту ГО «Маріупольська асоціація жінок Берегиня», рішень 

Загальних зборів Організації та чинного законодавства України. 

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ 

2.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами Мережі за поданням Голови 

Організації. 

2.2. Чисельний склад Наглядової ради визначають Загальні збори Організації. 

2.3. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Організації строком 

на п’ять років. 

2.4. Членами Наглядової ради можуть бути громадяни України, громадяни інших 

держав та особи без громадянства. 

2.5. Наглядову раду очолює Голова, який обирається членами Наглядової ради з її 

складу. 

2.6. Загальні збори Організації простою більшістю голосів можуть прийняти 

рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради. 
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3. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

3.1. Наглядова рада: 

3.1.1. здійснює контроль фінансової та господарської діяльності Організації, 

зокрема цільове використання ресурсів відповідно до грантових угод та/або рішень 

керівних органів Організації та впровадження рекомендацій зовнішнього та 

внутрішнього аудиту; 

3.1.2. інформує Загальні збори Організації про реалізацію покладених на Наглядову 

раду повноважень; 

3.1.3. отримує від керівних органів  Організації необхідні інформацію, матеріали, 

бухгалтерські та інші документи для виконання покладених на Наглядову раду 

повноважень; 

3.1.4. вносить на розгляд Правління  Організації та/або Загальних Зборів  

Організації пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції 

Наглядової ради; 

3.1.5. у разі виявлення зловживань посадових осіб  Організації чи виникнення 

загрози суттєвим інтересам  Організації має право вимагати проведення 

позачергових Загальних зборів Організації; 

3.1.6. пропагує ідеї та діяльність Організації. 

3.2. Член Наглядової ради не може бути представником члена Організації, Головою 

Організації. Члени Наглядової ради не можуть перебувати з Організації у трудових 

правовідносинах. 

3.3. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах та не 

можуть перебувати в трудових відносинах з Організації. 

3.4. Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов’язків, можуть 

компенсуватися 


