


Статут  

молодіжного соціально-педагогічного загону «Фенікс» 

Стаття 1 

Загальні положення 

1. Молодіжний соціально-педагогічний загін «Фенікс» є добровільним, 

неприбутковим громадським об’єднанням, що складається зі студентів 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» та молоді сходу України, які мають спільні 

інтереси щодо реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом. 

2. Молодіжний соціально-педагогічний загін «ФЕНІКС» (далі 

Організація) створена та діє у відповідності з Конституцією України, 

Законом України «Про об’єднання громадян», іншими нормативно-

правовими актами та цим Статутом. 

3. Організація поширює свою діяльність на всю територію сходу 

України. 

4. Організація створюється і діє на засадах добровільності, 

рівноправності своїх членів, самоврядності, законності, прозорості, 

відкритості та публічності, відсутності майнового інтересу учасників 

(членів), виборності та підзвітності органів управління, гласності в роботі. 

5. Повна назва Організації – Молодіжний соціально-педагогічний загін 

«Спеціальна Oрганізація Студентів». 

6. Скорочена назва – МСПЗ «ФЕНІКС». 

7. Місце знаходження загону МСПЗ «ФЕНІКС»: Донецька обл., м. 

Слов’янськ,  вул. Вчительська 47, індекс – 84122. 

 

Стаття 2 

Юридичний статус Організації 

8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної 

реєстрації у Міністерстві юстиції України згідно з чинним законодавством 

України. 

9. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань 

Організація у встановленому чинним законодавством України порядку має 

право: 

• представляти та захищати свої права та законні інтереси, а також 

права та законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в 

органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах, державних 

підприємствах та установах, громадських об’єднаннях тощо; 

• Організація має право від свого імені укладати угоди, набувати 

майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та 



відповідачем у суді, арбітражному або третейському суді, представляти 

законні інтереси і права юридичних та фізичних осіб, мати у власності кошти 

та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та 

іноземній валюті 

• вільно поширювати інформацію, пов’язану зі статутною 

діяльністю, пропагувати свої мету, завдання та напрями діяльності; 

• одержувати у порядку, визначеному законом, публічну 

інформацію від органів державної влади і управління та органів місцевого 

самоврядування для здійснення своєї статутної діяльності; 

• вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого 

самоврядування; 

• ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші 

громадські об’єднання, надавати допомогу в їх створенні; 

• брати участь у громадській діяльності, проводити мирні зібрання 

(збори, мітинги, демонстрації тощо); 

• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати 

майнові та немайнові права відповідно до чинного законодавства України; 

• здійснювати, відповідно до законодавства України 

підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, 

передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо 

така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє їх досягненню; 

• вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, 

підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні 

угоди; 

• та інші завдання, що не суперечать чинному законодавству 

України. 

10. Організація має символіку зі своїм найменуванням, зразки яких 

затверджуються Правлінням. Символіка Організації реєструється у 

встановленому законодавством України порядку. 

11. Діяльність Організації не обмежується строком. 

12. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями держави, а 

держава не відповідає за зобов’язаннями Організації. 
 

Стаття 3 

Мета, завдання та напрями діяльності Організації  

13. Мета Організації: формування умов, підготовка і організація 

соціально – значимої діяльності. Сприяння становленню проявів активної 

соціальної позиції студентської молоді, студентів; розвиток форм роботи з 



людьми з особливими потребами, які передбачають забезпечення 

доступності занять ігровими видами спорту, реабілітаційною фізкультурою, 

участі в локальних спортивних та ігрових заходах спільно зі студентами та 

школярами, формування і сприяння активному способу життя людей, які 

потребують уваги. 

14. Завдання МСПЗ «ФЕНІКС»: 

• формування умов для реалізації добровільної діяльності, різної 

спрямованості: оздоровчої, спортивної, соціальної, екологічної, педагогічної, 

волонтерської; 

• сприяти створенню позитивного іміджу та репутації 

волонтерської діяльності у широкої громадськості, інвесторів, керівників 

організацій, органів державної влади України тощо; 

• підготовка регіональних, українських, міжнародних програм і 

проектів, семінарів, круглих столів, акцій, флеш-мобів, тренінгів тощо, а 

також участь у них; 

• формування умов для розвитку ініціативи і самостійності, а також 

реалізації творчого потенціалу студентів; 

• формування ціннісного ставлення до свого здоров'я та здоров'я 

оточуючих за допомогою профілактичних заходів; 

• організація та участь в різних зборах, зльотах, семінарах, 

тренінгах, акціях, флеш-мобах і тощо; 

• залучення студентів до громадського життя вишу, міста і області; 

• створення умов для розвитку ініціативи і самостійності, а також 

реалізації творчого потенціалу студентів; 

• проведення роботи, спрямованої на підвищення свідомості 

студентів і їх вимогливості до рівня своїх знань; 

• розвиток студентської науково-дослідної роботи в університеті. 

Пропаганда і популяризація наукової та громадської діяльності в середовищі 

студентів; сприяння в публікації та впровадження в практику результатів 

наукових робіт молодих вчених. 

• забезпечувати належну регламентацію волонтерської діяльності; 

• доручати кожному члену Організації такий вид діяльності, що 

найбільше йому підходить; 

• надавати інформаційно-методичну підтримку діяльності членів 

Організації, сприяти розвитку зв’язків Організації з міжнародними та 

національними професійними організаціями; 

• організовувати, здійснювати підтримку та приймати участь у 

благочинній та соціально важливій діяльності; 



• здійснювати благоустрій та прибирання територій; 

• надавати допомогу різним верствам населення та/або конкретним 

особам; 

• проводити пропаганду здорового способу життя; 

• вносити пропозиції до органів влади всіх рівнів та управління; 

• делегувати своїх представників до державних органів та установ з 

метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів членів Організації; 

• створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, 

спілкування членів Організації; 

•  та інші напрями діяльності, що не суперечать чинному 

законодавству України. 

15. Напрями діяльності Організації: 

• Соціальний напрямок: соціальний патронаж дитячих будинків; 

соціальне патронирование літніх людей; медична допомога (служби 

допомоги в лікарнях); соціальний патронаж людей з особливими потребами; 

інтелектуальний розвиток (організація та проведення інтелектуальних 

конкурсів, заходів); дозвіллєва діяльність (організація вільного часу дітей, 

підлітків та молоді); творчий розвиток (організація мистецьких заходів, 

конкурсів, свят); соціально-психологічна та юридична підтримка (молодіжні 

психологічні та юридичні служби). 

• Екологічний напрям: озеленення, допомога тваринам, сезонне 

прибирання, екологічний захист. 

• Стихійний напрям: проведення університетських, регіональних і 

міжнародних заходів. 

• Донорство: організація та проведення акцій по здачі крові. 

• Патріотичне спрямування: екскурсійна діяльність; соціальне 

краєзнавство; допомога в реставраційних роботах; трудова допомога (трудові 

табори і бригади); відновлення та догляд за військовими похованнями; 

спортивна, туристична і військова підготовка. 

 

Стаття 4 

Порядок утворення і діяльності статутних органів Організації 

16. Статутні органи Організації обираються на один рік та здійснюють 

свої повноваження до їх переобрання або відкликання. 

17. Загальні збори – вищий орган управління Організації. 

18. Керівники проекту: координатор проекту, завідувач кафедри 

ФТФВіБ доктор біологічних наук, професор Дичко В.В. та керівник проекту, 

куратор групи «ФТЕТ» кандидат біологічних наук, доцент Клименко Ю.С. 



19. Організацію очолює командир, обраний голосуванням. 

20. Командир Організації за погодженням з членами Організації 

призначає заступника; може висувати кандидатури на інші посади. 

21. Робоча структура Організації: 

• командир Організації 

• заступник командира Організації 

• керівник наукового напрямку Організації 

• керівник спортивно-культурного спрямування Організації 

• керівник соціального спрямування Організації 

• керівник інклюзивного волонтерства Організації 

• фотограф Організації 

22. Структура Організації може бути уточнена і розширена в період 

роботи. 

Стаття 5 

Загальні збори 

23. Загальні збори членів Організації є вищим керівним органом 

Організації. Загальні збори проводяться не рідше ніж один раз на місяць. 

Головують на Загальних зборах – Керівники проекту. 

24. Скликання Загальних зборів (в тому числі і позачергових) 

здійснюється на вимогу більш ніж 2/3 членів Організації або Керівників 

Організації. 

25. Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів 

повідомляється членам Організації за два дні до їх початку у письмовій 

формі електронною поштою. 

26. Всі пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів члени 

Організації надсилають до Командира до дати скликання Загальних зборів. 

Рішення про включення питань до порядку денного приймає Командир або 

Керівники Організації. Загальні збори розглядають лише ті питання, які 

надіслані своєчасно та включені до порядку денного. 

27. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні 

члени Організації, які в сукупності мають не менше ніж 60 відсотків голосів. 

Кожен член Організації має один голос.  

28. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь яких 

питань статутної діяльності Організації. Загальні збори можуть делегувати 

Керівникам Організації свої права та повноваження по вирішенню всіх 

питань, крім питань, що належать до їх виключної компетенції. Принципи та 

правила розгляду питань Керівниками Організації та прийняття по ним 



рішень не повинні відрізнятись від принципів та правил, які встановлені для 

Загальних зборів. 

29. До виключної компетенції Загальних зборів Організації належать 

такі питання: 

• визначення основних напрямів статутної діяльності Організації; 

• затвердження статуту Організації та внесення змін і доповнень до 

нього; 

• обрання та відкликання Командира, заступника Командира та 

керівників напрямків роботи Організації; 

• заслуховування та затвердження плану та річного звіту 

Командира; 

• створення юридичних осіб (товариств, підприємств), а також 

тимчасових творчих колективів для здійснення статутної діяльності; 

• реалізація права власності на кошти та інше майно Організації; 

• прийняття рішень про припинення діяльності Організації. 

30. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них 

подано 2/3 голосів присутніх на них членів Організації. Рішення приймається 

шляхом відкритого голосування. 

31. Робота Загальних зборів, результати голосування та прийняті 

рішення відображаються в протоколах. Протоколи Загальних зборів 

підписуються Керівниками Організації, Командиром та секретарем, 

призначеним для ведення протоколів. Зберігання всіх протоколів Загальних 

зборів здійснюється Командиром. 

32. Рішення, прийняті на Загальних зборах, набувають чинності з 

моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті. 

 

Стаття 6 

Права та обов’язки Організації та її членів (Волонтерів) 

33. Організація в межах своїх повноважень має право: 

• вносити на обговорення студентської ради ДВНЗ «ДДПУ» та 

засідання ГО «МСУ» будь-які питання, пов'язані з реалізацією їх інтересів; 

• співпрацювати і взаємодіяти з іншими студентськими і не 

студентськими організаціями, творчими та спортивними колективами 

факультету, ВПЗ, міста та області; 

• використовувати за погодженням з адміністрацією кафедри 

здоров'я людини і фізичного виховання та факультету фізичного виховання 

інформаційні можливості і матеріально-технічну базу кафедри ЗЛіФВ і 

факультету для досягнення цілей і ефективної діяльності загону; вносити в 



справжнє положення зміни і доповнення. 

34. Організація зобов'язана: 

• здійснювати свою діяльність за напрямками відповідно до цього 

становищем; 

• здійснювати свою діяльність під керівництвом координатора 

проекту, завідувача кафедри ЗЛіФВ доктора біологічних наук, професора 

Дичка В.В. та керівника проекту, куратора групи «Здоров’я людини» 

кандидата біологічних наук, доцента Клименко Ю.С. 

• взаємодіяти з адміністрацією і студентською радою ДВНЗ 

«ДДПУ», з питань, що стосуються суспільного життя факультету; 

• інформувати адміністрацію і надавати звіти про виконану роботу. 

35. Права Волонтера 

• Волонтер має право самостійно вибирати напрямок роботи в 

рамках діяльності Організації, керуючись у цьому своїми особистими, 

професійними, територіальними та іншими уподобаннями. Однак вибір 

волонтера не повинен суперечити цілям Організації, а також повинен в 

обов'язковому порядку узгоджуватися з куратором обраного установи або 

координатором обраного проекту. 

• Волонтер має право на своєчасне отримання вичерпної інформації 

про проведення заходів та напрямки роботи Організації. 

• Волонтер має право на внесення пропозицій щодо роботи 

Організації на офіційному сайті Організації, а також на шанобливе ставлення 

до цих прохань з боку куратора установи, координатора проекту або інших 

Офіційних осіб Організації, їх розгляд і обговорення.  

• Волонтер має право на поважне ставлення до себе інших 

учасників Організації, на визнання і справедливу оцінку його праці. 

• Волонтер має право відмовитися від участі в обраному напрямку 

діяльності Організації, в обов'язковому порядку попередньо поставивши до 

відома про це керівника установи, координатора проекту або командира. 

Вітається регулярна участь у заходах. 

• Волонтер має право припинити свою діяльність в рамках проекту 

або призупинити її (із зазначенням приблизного терміну перерви) за власним 

бажанням, в обов'язковому порядку поставивши до відома про своє рішення 

куратора установи, координатора проекту Організації. 

• Волонтер має право на своєчасне отримання інформації про 

проведення і організацію майбутніх заходів. 



• Волонтер має право на визнання і справедливу оцінку його 

вкладу, а також на облік часу, протягом якого він займався волонтерською 

діяльністю. 

• Волонтер має право на ознайомлення з критеріями відбору для 

того чи іншого заходу. 

• Волонтер має право на попереднє навчання, якщо це необхідно 

для проведення заходу. 

36. Обов'язки Волонтера. 

• Волонтер не має права самостійно здійснювати будь-які фінансові 

операції від імені Організації. Всі питання, пов'язані з залученням або 

розподілом благодійних грошових і майнових засобів, волонтер зобов'язаний 

передати у відання куратора установи, координатора проекту або інша 

Офіційна особа Організації. 

• Діяльність Волонтера здійснюється в рамках внутрішнього 

розпорядку установи. Дії волонтера не повинні суперечити принципам 

роботи адміністрації та співробітників установи; 

• Волонтер не має права забирати дітей з установи додому або 

запрошувати їх на які-небудь заходи за межами установи без дозволу органів 

опіки, дирекції закладу, вихователів та куратора установи. 

• Волонтер не має права приводити до установи сторонніх людей 

без погодження з куратором установи. 

• Волонтер не має права давати особам, що потребують допомоги, 

гроші в будь-якій кількості і під будь-якими приводами. У разі якщо 

волонтер вважає, що людина в даний момент дійсно гостро потребує грошей, 

він зобов'язаний повідомити про це куратору установи та/або співробітнику 

установи. 

• у разі якщо Волонтер дає вихованцю закладу цінні речі або 

приносить їх з собою на захід, куратор установи, координатор проекту, а 

також адміністрація і працівники закладу не несуть відповідальності за 

збереження майна. 

• Волонтер зобов'язаний шанобливо ставитися до інших учасників 

заходу, в тому числі до персоналу установ (організацій), з якими ведеться 

співпраця, а також до інших волонтерів. 

• Волонтер не має права перешкоджати підготовці і проведенню 

заходу. 

• Волонтер зобов'язаний дотримуватися форму одягу, встановлену 

на заході. 

• Волонтер зобов'язаний узгоджувати всі свої дії в рамках реалізації 



заходу з командиром або координатором, керівником проекту, 

відповідальним за цей захід. 

• Волонтер не має права публічно обговорювати і засуджувати 

діяльність командира і/або організаторів заходу. Всі виникаючі питання 

обговорюються наодинці з командиром і/або організаторами заходу. 

• Волонтер не має права поширювати конфіденційну інформацію, 

що стала йому відомою в ході підготовки і проведення заходу. 

• Волонтер зобов'язаний надавати звіт про свою діяльність 

командиру і/або координатору, керівнику проекту. 

• Волонтер зобов'язаний підкорятися вказівкам командиру і/або 

координатору, керівнику проекту. 

• Волонтер зобов'язаний дотримуватися правил техніки безпеки. 

• Якщо Волонтер не може здійснити заплановану роботу, він 

зобов'язаний завчасно (як можна раніше!) попередити про це командира і/або 

координатора, керівника проекту. 

 

Стаття 7 

Правила вступу та виключення з Організації, тимчасове припинення 

членства 

37. Правила вступу 

Особа, яка неодноразово приймала участь у реалізації статутної 

діяльності Організації без вступу в члени Організації, має  якості волонтерів, 

може отримати статус Волонтера, відповідно приймаючи всі права та 

обов'язки цієї групи учасників, якщо він здійснює роботу в обраному 

напрямку діяльності Організації регулярно, активно, згідно з Статутом 

Організації та іншими нормативними документами Організації в якості 

помічника волонтера, куратора закладу або координатора проекту 

38. Умови виключення з Організації 

• Кількаразове (два і більше) порушення Статуту Організації, 

Правил Волонтера та інших нормативних документів Організації. Після 

першого порушення Волонтер отримує офіційне попередження від 

командира загону, куратора закладу, координатора проекту або іншої 

Офіційної особи Організації.  

• Відмова від роботи в обраному напрямку, тривала (2 місяці і 

більше) відсутність на заходах Організації без попереднього повідомлення 

про це куратора установи, координатора проекту. 

•  Рішення про виключення члена Організації приймається на 

Загальних зборах або Керівниками проекту. 



• Керівники проекту можуть тимчасово призупинити членство у 

Організації. 

 

Стаття 8 

Порядок розгляду питань, не передбачених Статутом 

При розгляді питань, які не передбачені цим Статутом – рішення з цих 

питань приймаються Загальними зборами. 

 

Стаття 9 

Порядок припинення діяльності: 

39. Організація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або 

саморозпуску. 

• Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням 

Організації, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або 

реорганізації шляхом приєднання до іншої громадської організації; 

• Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних 

зборів, якщо за рішення подано не менше 75 відсотків голосів делегатів 

Організації, присутніх на Загальних зборах. При цьому всі права та 

обов’язки, що належали Організації, переходять до її правонаступників. 

• Саморозпуск Організації здійснюється за рішенням Загальних 

зборів, якщо за рішення подано не менше 75 відсотків голосів делегатів 

Організації, присутніх на Загальних зборах, або за рішенням суду. 

• Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, 

метою діяльності якої є одержання прибутку. 

 

Стаття 10 

Зміни та доповнення 

Зміни та доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами 

Організації. 

 
координатор проекту,  

завідувач кафедри ЗЛіФВ,                                                  Дичко Владислав 

доктор біологічних наук,                                                    Вікторович 

професор                                                                                                                                                                                       
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