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1. Загальні положення 
 

1.1. Рада Асоціації „Українська Національна Група Членів та Користувачів 
СВІФТ „УкрСВІФТ” (далі – Рада Асоціації)  є  керівним органом Асоціації, що 
управляє діяльністю Асоціації між Загальними зборами Членів Асоціації (далі – 
Загальні збори). 

1.2. Рада Асоціації є постійно діючим виборним органом Асоціації, члени якої 
виконують свої повноваження на громадських засадах та не отримують винагороди 
за їх виконання 

1.3. У своїй діяльності Рада Асоціації керується чинним законодавством 
України,  Установчим договором про створення Асоціації, цим Положенням, 
рішеннями, прийнятими Загальними зборами. 

1.4.  Жодні  органи Асоціації, за винятком Загальних зборів, не мають права 
давати вказівки Раді Асоціації щодо порядку здійснення нею покладених на неї 
функцій, а  також  з інших питань її діяльності. 

1.5. Рада Асоціації підзвітна Загальним зборам. 
 

2. Порядок утворення Ради Асоціації 
 

2.1. Рада Асоціації обирається в кількості 9 (дев`яти) осіб. Рада Асоціації 
обирається Загальними зборами відкритим голосуванням з числа Членів Асоціації 
строком на 3 роки. 

2.2. До складу Ради входять за посадою Голова національної групи 
користувачів СВІФТ в Україні та Голова національної групи членів СВІФТ в 
Україні.  

2.3. Голова національної групи членів СВІФТ є одночасно Головою Ради 
Асоціації.  

2.4. Для заміщення членів Ради Асоціації,  які  вибули або не мають змоги з 
тих  чи  інших причин виконувати обов'язки членів Ради Асоціації, Загальні збори 
обирають кандидатів у члени Ради Асоціації з числа її Членів. Кандидати 
обираються на строк повноважень Ради Асоціації. 

2.5. Кандидат, який замінює члена Ради Асоціації, що вибув, підлягає 
затвердженню на цій посаді черговими Загальними зборами. Строк повноважень 
кандидата закінчується разом зі строком повноважень складу Ради Асоціації. 

2.6. Член Ради Асоціації не може бути одночасно членом Виконавчої дирекції 
або Ревізійної комісії Асоціації. 
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2.7. Одна й та сама особа може обиратися членом Ради Асоціації не більше 2 
строків підряд. 

2.8. Член Ради Асоціації може бути відкликаний до закінчення строку 
повноважень Ради Асоціації. Рішення про дострокове відкликання  члена Ради 
Асоціації приймають Загальні збори. 
 

3. Компетенція Ради Асоціації 
 

3.1. Рада Асоціації має право приймати рішення по всіх питанням діяльності 
Асоціації, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів. 

3.2. До виключної компетенції Ради Асоціації належить: 
3.2.1. Затвердження програм та проектів Асоціації. 
3.2.2. Призначення та звільнення з посади Виконавчого Директора Асоціації. 
3.2.3. Затвердження розмірів вступних та річних членських внесків Членів 

Асоціації, порядку та строків їх внесення. 
3.2.4. Затвердження розмірів цільових внесків за поданням Членів Асоціації, 

порядку та строків їх внесення, їх призначення та використання. 
3.2.5. Затвердження Положення про Виконавчу дирекцію, мандатну та 

лічильну комісії, визначення компетенції Голови Національної Групи членів СВІФТ 
та Голови Національної Групи користувачів СВІФТ. 

3.2.6. Підготовка Загальних зборів та затвердження проекту порядку денного 
Загальних зборів. 

3.2.7. Визначення поточних завдань Асоціації та організація їх виконання. 
3.2.8. Визначення компетенції виконавчих органів Асоціації та організація 

контролю за їх діяльністю. 
3.2.9. Формування робочих груп, постійних або тимчасових робочих комісій 

та профільних комітетів з метою вирішення задач розвитку СВІФТ в Україні. 
3.2.10. Прийняття рішень про вступ до інших організацій або об’єднань. 
3.2.11. Прийняття рішення про скликання чергових Загальних зборів, 

внесення пропозицій з питань порядку денного їх роботи. 
3.2.12. Затвердження ліміту чисельності працівників та кошторису витрат  

Виконавчої дирекції за поданням Виконавчого директора. 
3.2.13. Прийняття рішення про створення власних фондів, визначення їх 

кількості, цільового призначення, порядку формування/поновлення та витрачання. 
 

4. Організація роботи Ради Асоціації 
 

4.1. Засідання Ради Асоціації проводяться не менш ніж один раз на квартал. 
Засідання очолюється Головою Ради Асоціації, а за його відсутності – Головою 
національної групи користувачів СВІФТ в Україні. 

4.2. До компетенції Голови Ради Асоціації відноситься: 
4.2.1. Організація та координація роботи Ради Асоціації. 
4.2.2. Внесення пропозицій на Загальних зборах про доповнення та оновлення 

складу Ради Асоціації. 
4.2.3. Розподіл та перерозподіл обов’язків між членами Ради Асоціації 

відповідно до визначених завдань. 
4.3. У період тимчасової відсутності Голови Ради Асоціації його 

повноваження виконує Голова національної групи користувачів СВІФТ в Україні. 
4.4. Секретар Ради Асоціації веде діловодство, книгу протоколів засідань, 

інші документи Ради Асоціації. 
4.5. Про наступне засідання Ради Асоціації її члени повідомляються письмово 

не пізніше як за 10 календарних днів до дати засідання. Повідомлення має містити  
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відомості  про  дату,  час  і місце проведення засідання, а також порядок денний 
засідання. Повідомлення про наступне засідання Ради Асоціації розсилається через 
мережу СВІФТ або факсимільним зв`язком з підтвердженням отримання або 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або в інший спосіб з 
підтвердженням одержання. 

4.6. Не пізніше як за 5 календарних днів до дати проведення засідання будь-
який член Ради Асоціації може запропонувати зміни або доповнення до порядку 
денного. 

4.7. Позачергові засідання Ради Асоціації скликаються її Головою, на 
письмову вимогу не менше третини загальної кількості членів Ради Асоціації, або 
Виконавчого директора, або Голови Ревізійної комісії. 

4.8. Вимога про скликання позачергового засідання Ради Асоціації подається 
її Голові та повинна містити вказівку на питання, що вимагають обговорення Ради 
Асоціації та підстави скликання позачергового засідання. 

4.9. Позачергове засідання Ради Асоціації повинно бути скликано не пізніше 
ніж за 5 календарних днів від дня надходження вимоги на адресу Голови Ради 
Асоціації від осіб, вказаних у п. 4.7. цього Положення. 

4.10. Повідомлення про скликання позачергового засідання розсилається в 
такий самий спосіб як і повідомлення про скликання чергового засідання Ради 
Асоціації. 

4.11. Якщо Голова Ради Асоціації не виконав вимоги про скликання 
позачергового засідання Ради Асоціації в строк, передбачений п. 4.9. цього 
Положення, особи, вказані в п. 4.7. мають право самі скликати позачергове засідання 
Ради Асоціації в порядку, передбаченому п. 4.5. цього Положення. 

4.12. Член Ради Асоціації може брати участь у засіданні особисто або через 
свого представника з  належним  чином оформленою довіреністю. Член Ради 
Асоціації може також передати свої повноваження у засіданні іншому члену Ради 
Асоціації, що оформляється відповідною довіреністю. Один член Ради Асоціації не 
може представляти більше ніж одного іншого члена Ради Асоціації. 

4.13. Рада Асоціації є правомочною приймати рішення, якщо на засіданні 
належним чином представлено не менш  як  половина загальної кількості її членів. В 
засіданнях Ради Асоціації має право приймати участь Виконавчий директор 
Асоціації з правом дорадчого голосу. 

4.14. Голосування на засіданнях Ради Асоціації проводиться за принципом: 
один член – один голос. 

4.15. Рішення Ради Асоціації приймаються простою більшістю голосів. При 
рівності голосів голос Голови Ради Асоціації є вирішальним. 

4.16. Секретар Ради Асоціації веде протокол засідань Ради Асоціації. 
4.17. Рішення Ради Асоціації оформлюється протоколом і підписується 

Головою Ради Асоціації. 
4.18. Члени Ради Асоціації, які не згодні з рішенням Ради Асоціації, можуть 

виразити окрему думку, що вноситься до протоколу та оголошується  разом із 
рішенням  на  Загальних зборах. 

4.19. Секретар Ради Асоціації після оформлення протоколу, внесення до 
нього окремої думки та підписання його Головою Ради Асоціації заносить протокол 
до книги протоколів Ради Асоціації. 

4.20. Засвідчені витяги з книги протоколів повинні бути надані для 
ознайомлення на запит будь-якому члену Ради Асоціації, Виконавчому директору, 
Загальним зборам, окремим Членам Асоціації на їх письмовий запит. 

4.22. В письмовому запиті про надання засвідчених витягів з книги 
протоколів повинні містить підстава такого запиту, прізвище, ініціали та контактний 
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телефон виконавця або відповідальної особи, адреса та спосіб отримання таких 
витягів.  

6. Відповідальність членів Ради Асоціації 
 

6.1.  Члени Ради Асоціації несуть персональну відповідальність за виконання 
рішень Загальних зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та 
статуту Асоціації. 

6.2. Члени Ради Асоціації у випадку невиконання або неналежного  
виконання  своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну та іншу 
відповідальність згідно з   чинним законодавством України. 

6.3. Члени Ради Асоціації несуть майнову відповідальність за шкоду, 
заподіяну Асоціації порушенням покладених на них обов'язків. 
 

7. Заключні положення 
 

7.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження Загальними 
зборами. 

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд 
Загальних зборів Виконавчим директором та Ревізійною комісією та набувають 
чинності після їх затвердження Загальними зборами. 
 
 
 
Голова Загальних зборів    Є.В. Марійчук 
 
 
Секретар Загальних зборів    С.В. Холод 
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