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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Харківський відділ Українського географічного товариства (далі ХВ
УГТ) є громадською науковою організацією, яка об'єднує вчених, учителів,
викладачів, фахівців, студентів в галузі географії та суміжних з нею наук.
1.2. ХВ УГТ здійснює свою діяльність на основі Конституції України,
чинного законодавства, Статуту УГТ та цього Положення на засадах широкого
демократизму, добровільності, рівноправності його членів, самоврядування,
законності та гласності.
1.3. ХВ УГТ співпрацює з органами державної влади і управління,
національною Академією наук України, іншими науково-дослідними центрами та
установами, навчальними закладами, науковими товариствами, громадськими
організаціями України та громадськими (неурядовими) організаціями іноземних
країн.
1.4. ХВ УГТ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку, штампи, символіку, бланки та інші реквізити, зразки
яких затверджуються згідно з чинним законодавством. Символіка ХВ УГТ
реєструється у порядку, встановленому законодавством.
1.5. Дія ХВ УГТ розповсюджується на територію Харківської області.
1.6. Юридична адреса центрального статутного органу ХВ УГТ:
310077 м. Харків - 77, м. Свободи, 4, ГГФ, к.5-65.
2. МЕТА,ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1. Метою ХВ УГТ є задоволення та захист спільних інтересів його членів,
сприяння організації, розвитку, підвищенню ефективності та координації
географічних досліджень, використання їх досягнень для вирішення проблем
соціально-економічного розвитку, оптимальної взаємодії суспільства і природи,
геоекологічному вихованню населення, освіти і науково-практичній діяльності в
галузі географії, екології та інших суміжних наук.
2.2. Завдання ХВ УГТ є:
- сприяння організації, розвитку, підвищенню ефективності та координації
географічних, геоекологічних досліджень,

використанню їх результатів, у

практиці соціально-економічного розвитку, при вирішенні геоекологічних та
інших проблем в Україні в цілому, в Харківській області зокрема;
- залучення членів ХВ УГТ до вивчення природи і суспільства, вирішення

наукових і практичних проблем їх взаємодії;
- сприяння здійсненню та підвищенню наукової обґрунтованості заходів
раціоналізації

природокористування,

охорони

навколишнього

природного

середовища, розвитку географічного краєзнавства та туризму;
- популяризація новітніх досягнень географічної науки та суміжних з нею галузей
знань у цілях геоекологічного та патріотичного виховання широких верств
населення;
- сприяння організації та вдосконаленню викладання географічних та екологічних
дисциплін у системі загальної, професійної, середньої та вищої освіти,
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
- участь у вивченні, впорядкуванні та впровадженні у широкий вжиток
географічної термінології та номенклатури;
- сприяння зміцненню та

підвищенню

ефективності

міжнародних зав’язків

географічних і екологічних установ та організацій України;
- представництво у міжнародних географічних і екологічних громадських
(неурядових) організаціях;
- організація всебічної допомоги членам ХВ УГТ у підвищенні їх наукової та
ділової кваліфікації, захист пріоритетності результатів їх досліджень.
2.3. Для виконання статутних завдань ХВ УГТ у порядку, встановленому
законодавством:
- проводить наукові конференції, семінари та дискусії для обговорення
актуальних наукових та прикладних географічних і екологічних проблем,
організовує читання лекцій та інші заходи у цілях розповсюдження екологічних
та географічних знань, приймає участь у визначенні найбільш актуальних
напрямків географічних та екологічних досліджень;
- вносить пропозиції до органів влади і управління з питано розвитку географічної
науки, природознавства, вирішення соціально-економічних та геоекологічних
проблем суспільства;
- організовує участь секцій ХВ УГТ та безпосередньо його членів у
експедиційних дослідженнях, подорожах, що проводяться іншими організаціями,
в обговоренні результатів відповідних наукових досліджень, проектних робіт, а
також підручників, наочних та методичних посібників, у геоекологічних
експертизах,

розробці

соціально-економічного

пропозицій
розвитку,

щодо
охорони

вирішення

актуальних

навколишнього

проблем

природного

середовища, раціонального використання природних ресурсів;
- розповсюджує інформацію про діяльність ХВ УГТ, пропонує свої ідеї та цілі,

видає свій, журнал, або збірник праць, засновує засоби регіональної масової
інформації;
- видає друковані матеріали, сприяє публікації наукових та науково-популярних
праць членів ХВ УГТ;
- сприяє підвищенню кваліфікації членів ХВ УГТ, організовує для них
консультації, навчання, надає допомогу у одержанні та узагальненні необхідної
для їх роботи інформації, створює на громадських засадах бібліотеки, географічні
клуби, лекторії, музеї;
- збирає, зберігає, забезпечує наукову обробку географічних матеріалів, що
надходять від його членів ХВ УГТ, формує науковий архів ХВ УГТ;
- сприяє розвитку інтересу до географії серед учнівської та іншої молоді, залучає
їх до діяльності ХВ УГТ, створює юнацькі та молодіжні клуби, які діють на
підставі Положення, що затверджується Вченою радою ХВ УГТ;
- здійснює зв'язки із зарубіжними та міжнародними громадськими (неурядовими)
організаціями, сприяє роботі Національного комітету географів України, участі
членів ХВ УГТ у роботі міжнародних географічних конгресів та інших заходах з
міжнародного співробітництва географів і геоекологів;
- представляє і захищає законні інтереси своїх членів у державних і громадських
органах;
- сприяє встановленню та зміцненню зв'язків географічних установ з державними
та громадськими органами;
- для виконання статутних завдань ХВ УГТ може здійснювати господарську та
іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрорахункових установ і
організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств;
- ходатайствує перед УГТ про членів ХВ УГТ для нагородження спеціальними
медалями, преміями та почесними грамотами ХВ УГТ.
3. ЧЛЕНИ ХВ УГТ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. ХВ УГТ має індивідуальне та колективне членство.
3.2. Індивідуальними членами ХВ УГТ можуть бути громадяни України та
іноземних держав, які ведуть науково-дослідну, педагогічну або практичну
роботу в галузі географічних, або суміжних з ними наук, краєзнавства й
охорони навколишнього природного середовища, студенти географічних та
інших факультетів вищих навчальних закладів, які беруть участь у науковій
роботі, в експедиціях, розповсюдженні географічних та екологічних знань.
3.3. Колективними членами ХВ УГТ можуть бути трудові колективи
підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана із завданням ХВ

УГТ.
3.4. Прийом у члени ХВ УГТ громадян, трудових колективів підприємств,
установ та організацій здійснюється вченою радою відділу на основі письмової
заяви та рекомендаціями двох членів ХВ УГТ, або секції чи комісії відділу.
3.5. Члени ХВ УГТ мають право:
- брати участь з правом ухвального голосу на Конференції Харківського відділу
УГТ;
- обирати і бути обраним до будь-якого органу УГТ;
- брати участь у роботі наукових з'їздів, конференцій, семінарів, в експедиціях,
наукових дослідженнях, які проводяться УГТ;
- у встановленому порядку користуватися бібліотеками, архівами,
лабораторіями УГТ;
- друкувати наукові та науково-популярні праці у виданнях УГТ;
- звертатися до керівних органів УГТ з пропозиціями та зауваженнями, за
допомогою у проведенні географічних досліджень, підвищенні наукової
кваліфікації, одержанні консультації з питань, що відносяться до компетенції
УГТ;
3.6. Члени ХВ УГТ зобов’язані:
- брати участь у заходах ХВ УГТ, сприяти зміцненню авторитету та розвитку
Українського географічного товариства;
- широко пропагувати цілі та завдання ХВ УГТ, сприяти залученню до його лав
нових членів;
- своєчасно сплачувати членські внески;
3.7. Члени ХВ УГТ одержують членський квиток.
3.3. Члени ХВ УГТ - громадяни України та іноземних країн, що постійно
проживають на території України і досягли видатних наукових та практичних
результатів в галузі географічної науки та розповсюдженні географічних знань,
своєю багаторічною діяльністю зробили значний внесок у розвиток УГТ,
можуть бути обрані Почесними членами Українського географічного
товариства.
Почесні члени Українського географічного товариства - громадяни
України та іноземних країн, що постійно проживають на території України,
можуть приймати участь у роботі з'їздів, конференцій, у засіданнях Вченої Ради
УГТ та Вчених Рад відділів УГТ з правом ухвального голосу, користуються
перевагами щодо участі у заходах, що проводяться УГТ, видання їх наукових та
науково-популярних праць.
3.9. Вибори кандидатів у Почесні члени Українського географічного
товариства здійснюється конференцією ХВ УГТ за поданням Вченої ради.
3.10. Члени ХВ УГТ сплачують вступні та членські внески, розмір яких
визначається з’їздом УГТ.
Від сплати вступних членських внесків звільняються Почесні члени
Товариства, пенсіонери й інваліди І та II групи.
3.11. В разі порушення Положення ХВ УГТ, діяльності, яка компрометує
ХВ УГТ, а також несплати без поважних причин на протязі двох років

членських внесків, член ХВ УГТ підлягає громадському обговоренню, осуду аж
до виключення з членів ХВ УГТ.
Рішення про виключення з ХВ УГТ приймається вченою радою відділу за
поданням президії відділу, а також керівників секцій, або комісій.
Рішення про виключення з ХВ УГТ може бути оскаржене у вищих
керівних органах УГТ.
4. СТРУКТУРА ХВ УГТ ТА ЙОГО КЕРІВНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
4.1. ХВ УГТ підпорядкований Українському географічному товариству.
4.2. У структурі Харківського відділу відповідно до основних напрямів
його діяльності створюються секції, комісії, а також районні, сільські чи міські
підрозділи (відділення).
4.3. Підрозділи ХВ УГТ створюються у містах та інших
адміністративно-територіальних одиницях регіону при наявності не
менше 5 членів.
При наявності меншої кількості членів Товариства у будь-якому
населеному пункті в рамках відділу можуть створюватися відділення ХВ УГТ.
4.3. Керівні органи ХВ УГТ:
- конференція ХВ УГТ;
- Голова ХВ УГТ;
- Вчена Рада;
- Президія Вченої Ради ХВ УГТ;
4.4. Вищим керівним органом ХВ УГТ є конференція ХВ УГТ, яка
скликається Президією Вченої Ради ХВ УГТ не рідше одного разу на рік.
З ініціативи Вченої Ради ХВ УГТ, або на вимогу більше членів ХВ УГТ
може скликатися позачергова конференція ХВ УГТ.
4.5. Конференція ХВ УГТ:
- обговорює звіти вченої ради та ревізійної комісії відділу, підводить підсумки,
визначає основні напрями діяльності відділу;
- обговорює наукові доповіді та повідомлення, результати наукових досліджень;
- обирає вчену раду відділу, голову відділу та ревізійну комісію відділу;
- обирає делегатів на з'їзди та конференції Товариства;
- розглядає та затверджує кошторис витрат відділу.
4.6. Голова ХВ УГТ здійснює керівництво діяльністю відділу та його
вченої ради, представляє відділ у стосунках з державними органами,
установами та громадськими організаціями, органами управління Товариством.
4.7. Вчена Рада ХВ УГТ:
- організовує виконання рішень з’їздів, конференцій, інших керівних органів
Товариства, загальних зборів відділу;
- обирає президію вченої ради відділу, визначає її завдання та не рідше одного
разу ра рік заслуховує звіти про її діяльність;
- затверджує плани роботи відділу;

- розпоряджається коштами та майном відділу, затверджує звіти про фінансову
та іншу діяльність відділу;
- створює та ліквідовує відділення Товариства;
- готує та вносить на розгляд Вченої Ради Товариства та місцевих органів
державної влади клопотання про нагородження членів відділу Товариства
державними нагородами, преміями, про присвоєння їм почесних звань;
- готує та подає на розгляд Вченої ради Товариства пропозиції щодо обрання
почесних членів Товариства;
- приймає рішення щодо проведення наукових конференцій та семінарів, про
підготовку та публікацію видань відділу, затверджує їх редакторів та редакційні
колегії.
4.8. Президія Вченої Ради ХВ УГТ здійснює керівництво поточною
діяльністю ХВ УГТ, зокрема:
- організовує виконання рішень з'їздів, конференцій та інших керівних органів
Товариства, вченої Ради відділу;
- розробляє плани роботи відділу, створює та ліквідовує комісії, секції відділу,
госпрозрахункові установи та організації із статусом юридичної особи
тимчасові творчі колективи, експедиції, засновує підприємства, координує та
контролює їх діяльність;
- приймає рішення про прийом до Товариства нових членів, а також
виключення зі складу Товариства, про організацію юнацьких та молодіжних
клубів Товариства;
- затверджує посадові обов'язки штатних працівників відділу та відділень;
4.9. Вибори членів Ради відділу ХВ УГТ, його голови проводяться на
конференції відділу не рідше одного разу на п'ять років і вважаються
правомірними при участі в них не менше двох третин від загальної кількості
членів ХВ УГТ. Обраними вважаються особи, за яких проголосувало більше
половини учасників голосуванні членів ХВ УГТ.
4.10. На працівників апарату ХВ УГТ поширюється законодавство про
працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.
5. ОРГАНИ РЕВІЗІЇ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ХВ УГТ
5.1. Органами ревізії ХВ УГТ є ревізійна комісія, яка обирається
конференцією відділу не рідше одного разу на п'ять років. Вибори членів
ревізійних комісій проводяться відкритим таємним голосуванням. Обраними до
складу ревізійних комісій вважаються члени ХВ УГТ, за яких проголосувало
більше половини членів конференції.
5.2. Ревізійна комісія ХВ УГТ не рідше, як двічі на рік здійснює ревізії
фінансової діяльності органів управління.
5.3. Ревізійна комісія обирає із. свого складу голову, заступника голови,
секретаря комісії.
5.4. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність відповідно перед
конференцією ХВ УГТ.

5.5. Ревізійна комісія має право залучити до своєї діяльності відповідних
фахівців, членів товариства.
5.6. Ревізійна комісія про результати своїх перевірок інформує відповідні
керівні органи ХВ УГТ, які зобов’язані їх розглянути і вжити невідкладні
заходи для ліквідації виявлених недоліків.
5.7. Члени ревізійної комісії ХВ УГТ не можуть бути членами відповідних
керівних органів або їх штатними працівниками, вони можуть приймати участь
а засіданнях відповідних керівних органів з правом дорадчого голосу.
6. КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА
6.1. Кошти та майно ХВ УГТ утворюються із:
- вступних та членських внесків членів Товариства;
- добровільних внесків підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
- надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності створених
Товариством госпрозрахункових установ та організацій, заснованих
підприємств;
- надходжень, від видавничої діяльності Товариства;
- спонсорських внесків та пожертвувань іноземних громадян;
- інших надходжень, що не заборонені чинним законодавством;
6.2. Кошти та майно ХВ УГТ використовуються для проведення
конференцій, семінарів, на видавничу діяльність, підвищення кваліфікації
членів ХВ УГТ, розповсюдження географічних екологічних знань та у інших
цілях відповідно до статутних завдань ХВ УГТ.
6.3. Добровільні внески підприємства, установ, організацій, окремих
громадян та спонсорські внески пожертвування іноземних громадян
залишаються повністю у розпорядженні ХВ УГТ.
6.4. В компетенції Вченої Ради ХВ УГТ знаходяться створення спеціальних
фондів для заохочення активістів, працівників штатного апарату та
фінансування виконання статутних завдань ХВ УГТ.
6.5. Кошти та інше майно ХВ УГТ, в тому числі в разі його ліквідації не
можуть перерозподілятися між його членами і використовуються для
виконання статутних завдань ХВ УГТ, або на благодійні цілі у випадках,
передбачених законодавчими актами, за рішенням суду, спрямовуються у доход
держави.
6.6. ХВ УГТ, створені ним установи, підприємства та організації
зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність,
зареєструватися органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету
платежі у порядку і розмірах, визначених чинним законодавством.
7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ХВ УГТ
7.1. ХВ УГТ може бути ліквідований чи реорганізований рішенням, яке
приймається таємним голосуванням двома третинами голосів.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка обирається
конференцією ХВ УГТ. Ліквідаційною комісією вирішуються питану
подальшого використання коштів та майна ХВ УГТ.
7.2. В разі реорганізації ХВ УГТ його кошти та майно переходить до
правонаступника і використовуються для фінансування цілей, передбачених у
його Статуті.
7.3. При ліквідації чи реорганізації ХВ УГТ звільнення штатних працівників
ХВ УГТ проводиться відповідно до законодавства України про працю.

