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1. Загальні положення 

 

1.1 .Асоціація випускників Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», (НТУ “ХПІ”), іменована надалі «Асоціація», є 

добровільна громадська організація, яка створена на основі єдності інтересів її 

засновників та членів для спільної реалізації та захисту своїх економічних, 

соціальних, освітніх, правових, спортивних та культурних інтересів. 

1.2 .Асоціація утворюється на засадах добровільності, рівноправності його 

членів, самоврядуваня, законності та гласності. 

1.3 .Асоціація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами 

України "Про об'єднання громадян" та "Про вищу освіту", чинним 

законодавством України та цим Статутом. 

1.4 .Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації і є 

неприбутковою організацією, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм 

найменуванням, фірмові бланки і інші реквізити, штампи, бланки, емблему, 

які реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку, а 

також має власну символіку, право бути позивачем і відповідачем в суді. 

Асоціація відкриває поточний, валютний та інші рахунки в установах банку. 

1.5 .Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, держава не 

несе відповідальності за зобов'язаннями Асоціації. 

1.6 .Асоціація у встановленому чинним законодавством України порядку має 

право створювати госпрозрахункові підприємства, які необхідні для 

виконання його статутних цілей. 

1.7 .Асоціація для виконання статутних завдань має право вступати у 

господарські стосунки з установами, організаціями, підприємствами та 

громадськими об'єднаннями, укладати з юридичними й фізичними особами 

договори в передбаченому чинним законодавством України порядку. 

1.8 .Асоціація користується іншими правами та пільгами громадської організації, 

передбаченими чинним законодавством України. 

1.9 .Офіційне найменування Асоціації: 

o  українською мовою: Асоціація випускників Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» 

o російською мовою: Ассоциация выпускников Национального технического 

университета "Харьковский политехнический институт" 

o англійською мовою: The National Technical University “Kharkov 

Polytechnical Institute” Graduates Association /KhPI GA/ 

1.10. Місце знаходження Асоціації: Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 

21. 

Діяльність Асоціації поширюється на територію м. Харкова. 

 

2. Мета та завдання Асоціації 
 

2.1. Головна мета Асоціації – об'єднання громадян на добровільних засадах для 

всебічного розвитку НТУ “ХПІ” як центра освіти, науки і культури, навчання 
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і виховання молоді на загальнолюдських здобутках, а також сприяння 

створенню матеріальних і інших умов розвитку та розповсюдження сучасних 

навчально-виховних методик підготовки фахівців міжнародного рівня. 

2.2.Завданнями та напрямками діяльності Асоціації є: 

 підвищення цінностей університетського утворення в суспільстві, 

зміцнення духу інтелігентності та гуманності; 

 сприяння розвитку науки й освіти, реалізації науково-освітніх програм, 

подання допомоги викладачам, вченим, студентам; 

 підвищення ролі НТУ “ХПІ” на міжнародному та державному рівні; 

 поширення інформації про університет, його традиції, історію і про 

сучасне положення; 

 допомога в одержанні громадянами України та інших країн світу 

університетської освіти в НТУ "ХПІ"; 

 розвиток контактів між випускниками університету через Асоціацію; 

 установлення особистих контактів, взаємодопомоги й співробітництва  

випускників університету, що працюють у всіх сферах економіки 

України та інших держав із професорсько-викладацьким складом, 

науковими співробітниками, аспірантами та студентами НТУ “ХПІ”; 

 об'єднання творчих та інтелектуальних сил членів Асоціації для надання 

фінансової та соціальної підтримки університету й зміцненню його 

матеріально-технічної бази; 

 використання досвіду й можливостей випускників для реалізації 

навчальних, наукових, соціальних та економіко-виробничих проектів, 

що відносяться до стратегії розвитку НТУ «ХПІ»; 

 пошук і впровадження нових форм міжнародного співробітництва в 

області освіти, науки й техніки; 

 відтворення літопису НТУ «ХПІ» через долі випускників і 

співробітників університету; 

 пошук зацікавлених організацій та підприємств для участі в організації 

та будівництві нових споруд університету, придбанні обладнання та 

устаткування; 

 сприяння в організації інформаційного та рекламно-пропагандистського 

забезпечення здобутків НТУ «ХПІ»; 

 сприяння в організації діяльності, пов'язаної з видавництвом та 

реалізацією навчальної, наукової та методичної літератури; 

 сприяння в пошуках партнерів для задоволення статутних інтересів 

Асоціації; 

 захист економічних, соціальних, правових інтересів членів Асоціації. 

2.3. Види діяльності Асоціації для досягнення поставлених цілей: 

 розповсюдження та поширення інформації про НТУ «ХПІ» серед мешканців 

України та країн світу; 

 формування цільових фондів із добровільних внесків і пожертвувань 

юридичних та фізичних осіб; 
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 укладення спільних взаємовигідних договорів з організаціями, що 

знаходяться під керівництвом випускників НТУ «ХПІ»; 

 організація благодійних вечорів разом із випускниками НТУ «ХПІ»; 

 надання фінансової і будь-якої іншої підтримки НТУ «ХПІ»; 

 організація наукових, творчих конференцій, симпозіумів, семінарів, які 

пов'язані з вирішенням статутних завдань Асоціації. 
 

3. Права та обов'язки Асоціації 
 

3.1. Для здійснення статутних завдань Асоціація користується наступними 

правами: 

- виступати учасником цивільно-правових відносин, укладати від власного 

імені угоди, придбавати майнові і немайнові права та бути відповідачем і 

позивачем в суді, арбітражному і третейському суді; 

- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх 

членів в державних і громадських органах; 

- отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей і 

задач; 

- вносити пропозиції до органів  влади і управління; 

- розповсюджувати інформацію та пропагувати свої статутні ідеї та цілі; 

- засновувати засоби масової інформації; 

- створювати госпрозрахункові підприємства для виконання своїх завдань; 

- засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації; 

- підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні 

угоди; 

- купувати, володіти, користуватися, брати в оренду різне майно; 

-  організовувати, здійснювати і фінансувати науково-дослідні роботи ХПІ, 

розвивати учбово-матеріальну базу; 

- проводити конференції, симпозіуми, семінари, зустрічі, а також інші заходи, 

організовувати курси, школи, як разом з іншими юридичними і фізичними 

лицями, так і самостійно у встановленому законом порядку; 

- надавати фінансову і іншу допомогу для реалізації проектів і програм 

Асоціації; 

-  уводити почесні звання і присвоювати їх в урочистій обстановці; 

- засновувати премії працівникам НТУ „ХПІ” і встановлювати стипендії 

викладачам, аспірантам і студентам НТУ „ХПІ”. 

3.2. Обов'язки Асоціації: 

- дотримувати законодавство України, загальноприйняті принципи та норми 

міжнародного права, що стосуються сфери її діяльності, а також положення, 

передбачені дійсним Статутом; 

- щорічно публікувати звіт про свою роботу, використання свого чи 

орендованого майна, забезпечувати прозорість ознайомлення із зазначеними 

звітами. 
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4. Члени Асоціації, їх права та обов'язки 

 

4.1. Членами Асоціації можуть бути фізичні особи – громадяни України та 

іноземні громадяни, які закінчили Харківський політехнічний інститут, 

аспірантуру, докторантуру або були пошукувачами і виконували 

дисертаційні роботи, а також працюють в університеті, підтримують мету та 

завдання організації, дотримуються вимог Статуту Асоціації, сплачують 

членські внески та приймають участь в реалізації статутної мети та завдань 

Асоціації. 

4.2. Асоціація складається з дійсних членів. 

4.3. Дійсні члени можуть бути індивідуальними та колективними. 

Прийом до Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів на підставі особистої заяви – для 

індивідуальних членів, та на підставі рішення трудового колективу – для 

колективних членів. 

4.4.Члени Асоціації мають право: 

 приймати участь у розробці загальних та конкретних програм діяльності 

Асоціації; 

 брати участь у заходах, які проводяться Асоціацією; 

 приймати участь в діяльності органів та структурних підрозділів Асоціації; 

 висувати, обирати та бути обраним у керівні й контрольні органи 

Асоціації; 

 отримувати фінансову, організаційну підтримку при здійсненні завдань 

Асоціації, а також у власній діяльності; 

 звертатися за допомогою в Асоціацію для захисту своїх законних прав та 

інтересів; 

 одержувати необхідну інформацію, користуватися банком даних Асоціації; 

 добровільно вийти з членів Асоціації на підставі особистої заяви, поданої у 

Правління Асоціації; 

 брати участь у роботі Конференції Асоціації з правом вирішального 

голосу, обговорювати й вносити пропозиції з усіх питань діяльності 

Асоціації; 

 оскаржити рішення керівних органів Асоціації на її Конференції; 

 виносити на розгляд Конференції Асоціації будь-які питання про 

діяльність Асоціації; 

 отримати інформацію про діяльність керівних та виконавчих органів 

Асоціації. 

4.5. Член Асоціації, який систематично не виконує або неналежним чином 

виконує свої обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню мети 

Асоціації, систематично порушує вимоги Статуту, рішень і доручень керівних 

органів Асоціації, допускає недотримання норм етики, може бути виключений з 

Асоціації. 
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 Виключення з Асоціації здійснюється відкритим голосуванням на підставі 

рішення Правління більшістю в 2/3 голосів. Це рішення може бути оскаржене 

на Конференції Асоціації. 

4.6. Члени Асоціації зобов'язані: 

 виконувати вимоги Статуту; 

 виконувати рішення керівних органів Асоціації; 

 усебічно сприяти досягненню мети Асоціації; 

 брати активну участь у діяльності Асоціації; 

 утримуватися від дій, які можуть принести шкоду, або зашкодити репутації 

Асоціації у цілому та окремим його членам; 

 своєчасно сплачувати членські внески, виконувати громадські доручення; 

 сприяти керівним органам Асоціації у здійсненні їх функцій, налагодженні 

інформаційно-рекламного, аналітичного, організаційного забезпечення 

діяльності Асоціації; 

 показувати приклад поваги по відношенню до традицій НТУ «ХПІ», 

розвивати принципи колективізму, товариської взаємовиручки й дружби. 

 

5. Органи управління та контролю Асоціації 
 

5.1. Управління Асоціацією здійснюється на основі рівноправності  його членів, 

самоврядування, законності, гласності, активної участі його членів у вирішенні 

всіх питань діяльності Асоціації. 

5.2. Вищим органом управління Асоціації є Конференція делегатів від членів 

Асоціації, в подальшому – "Конференція", норми представництва членів 

Асоціації на яку визначаються Правлінням Асоціації. 

Конференція збирається не менше одного разу на рік за рішенням Правління 

Асоціації. Проект порядку денного Конференції затверджується Головою 

Асоціації, який оповіщає всіх делегатів Конференції не пізніше, ніж за 10 днів 

до призначеної дати. Конференція правомочна приймати рішення з питань, що 

розглядаються, відкритим голосуванням простою більшістю при участі у 

голосуванні не менше 2/3 делегатів Конференції. 

 Члени Асоціації, які не є делегатами Конференції, мають право прийняти 

участь в обговоренні усіх питань порядку денного, але участі у голосуванні не 

приймають. 

5.3. Позачергова Конференція може збиратися за рішенням Правління Асоціації, 

Ревізійною комісією або 3/4 голосів делегатів Конференції. Проект порядку 

денного позачергової Конференції затверджується Головою Асоціації, який 

оповіщає всіх членів Асоціації не пізніше, ніж за 10 днів до призначеної дати. 

5.4. Конференція Асоціації: 

 визначає стратегічні напрями діяльності Асоціації; 

 обирає Голову Асоціації й членів Правління Асоціації терміном на 5 

років; 

 приймає Статут, вносить зміни й доповнення в нього із наступною 

реєстрацією у встановленому законом порядку; 



 7 

 ухвалює рішення про реорганізацію або ліквідацію Асоціації; 

 обирає ревізійну комісію строком на 5 років; 

 приймає і змінює структуру Асоціації; вирішує питання про 

створення й заснування організацій, установ і підприємств, необхідних для 

виконання задач і функцій Асоціації; 

 розробляє загальні засади діяльності Асоціації; 

 вирішує питання з приводу розпорядження власністю Асоціації; 

 визначає розмір і порядок внесення членських внесків, вирішує 

питання про кооперацію коштів Асоціації та інші, найнеобхідніші, питання 

організаційної, господарської і громадської діяльності Асоціації. 

 заслуховує й ухвалює звіти Голови Асоціації, Ревізійної комісії 

Асоціації про діяльність Асоціації (один раз в два роки); 

 розглядає інші питання Асоціації, що віднесені до його компетенції 

відповідно  задачам Асоціації. 

5.5. Керівництво діяльністю Асоціації у період між Конференціями здійснює 

виконавчий орган  -  Правління Асоціації. 

   Правління Асоціації: 

 проводить обговорення і приймає рішення з основних питань діяльності 

Асоціації; 

 приймає рішення про скликання чергової й позачергової Конференції; 

 більшістю в 2/3 голосів членів Правління приймає рішення про 

виключення з членів Асоціації; 

 затверджує бюджет Асоціації і ліміти на витрату коштів; 

 визначає пріоритетність проектів і програм Асоціації; 

 встановлює види, розмір і напрямки використання засобів і майна 

Асоціації випускників; 

 заслуховує щорічні звіти Виконавчого директора; 

 обговорює пропозиції, що надійшли від членів Асоціації випускників, про 

внесення змін і доповнень у Статут, і пропонує їх для включення у 

порядок денний чергової Конференції; 

 розробляє функціональні обов'язки штатних працівників Асоціації. 

Правління скликається в міру необхідності, але не рідше ніж 2 рази на рік. 

Рішення про скликання Правління приймає Голова Асоціації. Правління 

повинно бути скликане також за вимогою не менше ніж 1/3 членів. 

Правління має право ухвалювати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 

половини членів Правління. 

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів 

відкритим голосуванням. 

5.6 Голова Асоціації здійснює керівництво діяльністю Правління, представляє 

Правління у взаємостосунках з органами державної влади, підприємствами і 

громадськими організаціями. 

 Голова Асоціації: 

 головує на Конференції Асоціації; 
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 здійснює керівництво поточною діяльністю Асоціації; 

 забезпечує виконання рішень Конференції й Правління Асоціації; 

 укладає від імені Асоціації угоди і контракти, дає довіреності, відкриває у 

відповідному порядку розрахункові, валютні та інші рахунки Асоціації; 

 приймає на роботу і звільняє працівників Асоціації; 

 призначає Виконавчого директора Правління; 

 укладає угоди з фізичними та юридичними особами, укладає та розриває 

трудові угоди з штатними співробітниками Асоціації; 

 затверджує штатний розклад співробітників Асоціації; 

 виконує будь-які інші юридичні дії від імені Асоціації у якості представни-

ка Асоціації. 

5.7. Виконавчий директор Правління: 

 є заступником Голови Асоціації, виконує розпорядження Голови по 

організації поточної діяльності Асоціації; 

 без довіреності діє від імені Асоціації, представляє інтереси Асоціації 

на підприємствах, організаціях, установах; 

 виконує обов'язки Голови у разі його відсутності; 

 розробляє штатний розклад працівників Асоціації; 

 видає накази та дає вказівки, обов'язкові для співробітників Асоціації; 

 організує роботу працівників Асоціації по внутрішньому розпорядку 

Асоціації. 

 проводить поточну політику, приймає заяви від імені Асоціації 

випускників; 

 забезпечує виконання програм і рішень Правління; 

Виконавчий директор Правління має право: 

 підпису фінансових документів; 

 укладати договори; 

 виступати без довіреності від імені Асоціації в суді; 

 розпоряджатися коштами в межах затвердженого бюджету і встановлених 

Правлінням Асоціації лімітів. 

5.8. Ревізійна комісія підзвітна Конференції. 

 Ревізійна комісія щорічно здійснює контроль за фінансово-господарською 

діяльністю Правління й Голови, штатних співробітників Асоціації, складає звіт 

про їхню діяльність і представляє його на затвердження Конференції. 

 Ревізійна комісія має право знайомитися з усіма документами, пов'язаними з 

фінансово-господарською діяльністю Правління Асоціації, має право 

вимагати від посадових осіб передачі їм усіх необхідних матеріалів, 

бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень для перевірки 

фінансової діяльності Асоціації. 

Порядок діяльності ревізійної комісії і її кількісний склад затверджуються 

Конференцією. Голова Асоціації, члени Правління не можуть бути членами 

Ревізійної комісії. 
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6. Засоби й майно Асоціації 

 

6.1. Асоціація має у власності засоби та інше майно, необхідне для здійснення 

його статутної діяльності. Майно Асоціації складають основні та оборотні 

кошти, фінансові ресурси, які утримуються на його балансі. 

6.2. Грошові кошти Асоціації знаходяться на розрахункових, валютних та інших 

рахунках, у касі і використовуються Асоціацією самостійно, не маючи цілі 

отримання прибутку . 

6.3. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому 

Засновниками, членами Асоціації або державою, набуте від вступних та 

членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, 

організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на 

інших підставах, не заборонених чинним законодавством України. Асоціація 

також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та 

іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та 

організацій, заснованих підприємств. 

6.4. Асоціація має право володіти будинками і спорудами (або їх частинами), 

різноманітним устаткуванням, інвентарем, оздоровчими закладами, 

транспортними засобами тощо. 

6.5. Асоціація від підприємств всіх форм власності, організацій та установ може 

одержувати в оренду або безоплатне користування земельні ділянки, будови, 

приміщення, транспортні засоби, інвентар. 

6.6. Асоціація може для вирішення своїх Статутних завдань утворювати 

спеціальні цільові фонди. 

6.7. Кошти Асоціації формуються за рахунок: 

 вступних та членських внесків; 

 добровільних внесків та пожертвувань, як від приватних осіб, так і від 

підприємств, установ, фірм, в тому числі і закордонних. 

6.8. Кошти Асоціації витрачаються за кошторисом, який затверджується 

Правлінням Асоціації. 

6.9. Майно Асоціації може бути вилучене тільки на підставі прийнятого судом 

або арбітражним судом рішення. 

 

7. Господарська діяльність Асоціації, облік, контроль, звітність. 

 

7.1. Для виконання статутних завдань Асоціація може здійснювати господарську 

та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і 

організацій із  статусом юридичної особи, а також заснування підприємств у 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 

7.2. Асоціація та створені нею установи та організації зобов'язані вести 

оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в 
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органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі 

у порядку й розмірах, передбачених чинним законодавством України. 

7.3. Асоціація у відповідному порядку подає фінансові звіти. 

7.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснюють 

уповноважені державні органи в порядку, що встановлений чинним 

законодавством України. 

 

8. Порядок внесення змін і доповнень в Статут 

 

8.1. Пропозиції про  зміни і доповнення в Статут Асоціації має право вносити 

будь-який  член Асоціації. Пропозиції у письмовій формі подаються в Правління, 

яке зобов'язане обговорити дані пропозиції і прийняти рішення про їх включення 

до порядку денного чергової Конференції. 

У випадку відхилення Правлінням пропозицій про внесення змін і доповнень у 

Статут про це виноситься рішення, яке у письмовій формі доводиться до члена 

Асоціації, який вніс дану пропозицію. 

8.2. Конференція приймає рішення про внесення змін і доповнень у Статут 

відкритим голосуванням більшістю в 2/3 голосів від числа присутніх на 

Конференції делегатів Асоціації. 

8.3. Зміни і доповнення в Статут Асоціації підлягають державній реєстрації у 

порядку й терміни, встановлені законом, і здобувають юридичну чинність із 

моменту державної реєстрації. 

8.4. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації оформлюються у вигляді  додатків 

до Статуту або у вигляді нової редакції Статуту. 

8.5. Статут Асоціації, додатки до Статуту підписує Голова Асоціації, підпис 

якого засвідчується нотаріально. 

 

9. Порядок ліквідації 

 

9.1. Діяльність Асоціації припиняється при її ліквідації за рішенням Конференції, 

якщо за це рішення проголосувало 2/3 присутніх на ній делегатів Асоціації. 

  Голова Асоціації за дорученням Конференції письмово повідомляє про 

прийняте рішення до органів державної виконавчої влади по місцю реєстрації. 

  Конференція Асоціації призначає, за узгодженням з органами державної 

виконавчої влади, ліквідаційну комісію і встановлює порядок і терміни 

ліквідації. 

  З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

по керуванню справами Асоціації. Ліквідаційна комісія від імені Асоціації 

виступає в суді, складає ліквідаційний баланс і затверджує його на Конференції 

Асоціації. 

9.2. Діяльність Асоціації може бути також припинена і за іншим підставами в 

порядку, передбаченому законом. 
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9.3. Майно Асоціації, ліквідованої за рішенням Конференції, після задоволення 

вимог кредиторів направляється на статутні цілі. Майно, що залишилося, 

публікується ліквідаційною комісією в засобах масової інформації. 

9.4. Орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Асоціації, створює 

ліквідаційну комісію, до якої переходять права по управлінню майном 

Асоціації, встановлює його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, 

складає ліквідаційний баланс Асоціації. 

9.5. Кошти і майно Асоціації в разі її ліквідації використовуються на цілі, 

передбачені Статутом, і не підлягають розділу між членами Асоціації, а у 

випадках, передбачених законодавчими актами України, за рішенням суду 

спрямовуються іншій неприбутковій організації відповідного виду або в доход 

держави. 

9.6. Документи по особовому складу після ліквідації передаються на збереження в 

Державний архів у встановленому порядку. 

9.7. Ліквідаційний баланс і інші необхідні документи надаються в органи 

державної виконавчої влади по місцю реєстрації для завершення ліквідації. 

 

Заключні положення 

 

Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним, то це не торкається інших 

положень. 

 

Вступ у силу 

 

Дія Статуту набирає силу  моменту Державної реєстрації Асоціації. 

 

 

Засновники ГО „Асоціація випускників Національного технічного 

університету „Харківський політехнічний інститут”: 

 

1.Авершин Володимир Матвійович, паспорт МН 737097 виданий УВМ 

Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 14 січня 1998р, 

ідентифікаційний код 1935963757; 

2.Панасенко Володимир Олексійович, паспорт МН 943788 виданий Московським 

РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 10 вересня 1998р, 

ідентифікаційний код 1800101038; 

3.Гринь Григорій Іванович, паспорт МН 316910 виданий Фрунзенським МВ ХМУ 

УМВС України в Харківській області від 30 листопада 1996р, ідентифікаційний 

код 1884001178. 

 

 

 

Голова ГО „Асоціація випускників 

                НТУ „ХПІ”                                                            Л.Л.Товажнянський 
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