1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Українська асоціація підприємств легкої промисловості (надалі Асоціація) створена за
рішенням підприємств і організацій у відповідності з чинним законодавством з
метою представництва і захисту їх законних прав та інтересів, а також координації їх
діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках.
1.2. Асоціація є неприбутковою самоврядною організацією відкритого типу, яка об’єднує
юридичних осіб ( надалі – учасники)
за спільними інтересами на засадах
добровільності та рівноправності всіх учасників.
1.3. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законами України
“Про підприємства в Україні”, “Про організації роботодавців” цим Статутом та
іншими нормативно-правовими актами.
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ.
2.1. Асоціація є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в
установах банків, печатку з власним найменуванням, штамп, власну символіку,
зареєстрована у відповідності з чинним законодавством.
2.2. Асоціація здійснює свою діяльність у відповідності з річними фінансовими планами,
затвердженими Правлінням Асоціації.
2.3. Учасники Асоціації зберігають господарську самостійність і права юридичної особи
відповідно до своїх Статутів та чинного законодавства. Асоціація не має права
втручатися у виробничу та комерційну діяльність учасників Асоціації.
2.4. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях учасників Асоціації, а її учасники не
відповідають по зобов'язаннях Асоціації.
2.5. Асоціація не засновує і не виступає співзасновником нових суб'єктів господарювання,
не здійснює контроль або управління, в тому числі довірчого, щодо суб'єктів
господарювання.
2.6. Асоціація має право співпрацювати із суб'єктами господарювання та іншими
юридичними та фізичними особами для забезпечення виконання своїх статутних
обов’язків.
2.7. Асоціація має право відкривати філії та представництва, в тому числі і за межами
України. Філії та представництва Асоціації мають статус її структурних підрозділів.
2.8. Асоціація відповідає по своїх зобов’язаннях майном, що їй належить, на яке за
чинним законодавством може бути накладене стягнення.
2.9. Для виконання своїх статутних завдань Асоціація на добровільних засадах може
вступати до об’єднань організацій роботодавців і вільно виходити з них.
2.10.Асоціація може вступати до міжнародних неурядових організацій, підтримувати
прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати
участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
2.11.Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави так само, як і держава
не несе відповідальності за зобов'язаннями Асоціації.
2.12.Повна назва Асоціації українською мовою "Українська асоціація підприємств легкої промисловості".
Повна назва Асоціації російською мовою "Украинская ассоциация предприятий легкой промышленности"
Повна назва Асоціації англійською мовою "Ukrainian Association of Enterprises of Light Industry"
2.12.Скорочена назва Асоціації українською мовою
- "Укрлегпром"
Скорочена назва Асоціації російською мовою
- "Укрлегпром"
Скорочена назва Асоціації англійською мовою
- "Ukrlegprom"
2.13.Місцезнаходження Асоціації: 01023 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 11.
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3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ.
3.1. Основною метою діяльності є представництво та захист законних інтересів учасників
Асоціації в економічній, соціально-трудовій та інших сферах, спрямованих на
розвиток
вітчизняного
виробництва,
підвищення
конкурентоспроможності
вітчизняної продукції, розширення ринків збуту продукції легкої промисловості на
внутрішніх та зовнішніх ринках.
3.2.Головними завданнями Асоціації є:
3.2.1. підвищення ефективності виробництва галузі;
3.2.2. розширення внутрішніх та зовнішніх ринків збуту продукції легкої промисловості;
3.2.3. активізація зовнішньоекономічної діяльності учасників Асоціації;
3.2.4. вироблення рекомендацій учасникам Асоціації по веденню зовнішньоекономічної
діяльності на основі кон'юнктурно-цінових досліджень зовнішніх ринків та
прогнозу можливих змін;
3.2.5. сприяння у пошуку потенційних інвесторів та кредиторів для суб'єктів галузі,
відстоювання інвестиційних інтересів виробника в державних органах;
3.2.6. на запит учасників Асоціації, пошук на вітчизняному та зарубіжних ринках
найбільш вигідних пропозицій по закупівлі устаткування, сировини та іншої
продукції для потреб підприємства
3.2.7. залучення для підприємств галузі передових технологій та надання допомоги у їх
впровадженні;
3.2.8. сприяння розвитку добросовісної конкуренції у будь-якій сфері підприємницької
діяльності учасників, підвищенню конкурентоспроможності продукції легкої
промисловості вітчизняних виробників;
3.2.9. надання допомоги у впровадженні системи міжнародної сертифікації та
стандартизації;
3.2.10. розробка проектів по залученню коштів, в тому числі і міжнародних фінансових
організацій, та ініціювання питань створення фінансових інститутів для
кредитування виробничої та торговельної діяльності учасників;
3.2.11. підготовка та проведення експертиз проектів нормативних актів, що стосуються
діяльності галузі, в тому числі спрямованих на стабілізацію податкової системи,
митного оподаткування, цінової та соціальної політики держави;
3.2.12. здійснення порівняльного аналізу законодавства України та іноземних держав, що
стосується роботи підприємств легкої промисловості;
3.2.13. координація та здійснення практичних заходів щодо попередження збитків та
захисту учасників Асоціації від антидемпінгових санкцій, надання допомоги з
питань захисту інтелектуальної власності;
3.2.14. сприяння рекламі продукції та науково-технічних досягнень підприємств легкої
промисловості;
3.2.15. інформування громадськості про значення галузі для держави, створення
позитивного іміджу товарам вітчизняного виробництва;
3.2.16. укладання угод, в тому числі міжнародних контрактів щодо реалізації своєї мети
відповідно до установчих документів;
3.2.17. проведення маркетингових досліджень щодо основних напрямків діяльності
учасників Асоціації.
Для забезпечення практичного виконання завдань, визначених цим Статутом,
Асоціація здійснює свою діяльність в наступних напрямках.
3.3.1. створює необхідні громадські комісії, групи та делегує їм певні повноваження;
3.3.
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3.3.2. організовує проведення спільних нарад, форумів, конференцій, круглих столів та
інших заходів для опрацювання напрямків
розвитку галузі та вирішення
проблемних питань;
3.3.3. організовує консультації, семінари та інші заходи з будь-яких питань професійної
діяльності, а також підвищення освітнього рівня та кваліфікації керівництва та
особового складу підприємств легкої промисловості;
3.3.4. приймає участь в організації оптових виставок, ярмарків товарів легкої
промисловості та сприяє участі підприємств легкої промисловості в аналогічних
заходах за кордоном;
3.3.5. здійснює співробітництво з органами державної виконавчої влади, соціальними
партнерами в системі колективних відносин та забезпечує представництво і захист
законних прав та інтересів своїх учасників у відносинах з цими органами;
3.3.6. приймає участь у колективних переговорах та укладає галузеві угоди, забезпечує
виконання своїх зобов’язань за укладеними угодами;
3.3.7. здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями, в тому числі
і з подібними закладами інших країн з метою обміну професійними досвідом та
посилення інтеграційних процесів;
3.3.8. надає учасникам Асоціації та іншим підприємствам галузі всіляку інформаційну
допомогу з будь-яких питань їх виробничої діяльності;
3.3.9. у відповідності з чинним законодавством здійснює видання редакційно-печатної
продукції з питань діяльності учасників Асоціації;
3.3.10. здійснює іншу діяльність, що відповідає меті створення Асоціації та не заборонена
чинним законодавством України;
4. УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ.
4.1.Асоціація є вільною для вступу (виходу) учасників Асоціації на добровільних засадах.
4.2.Учасниками Асоціації можуть бути резиденти та нерезиденти незалежно від форм
власності, які визнають цілі і завдання Асоціації, приймають активну участь в її
діяльності, виконують вимоги установчих
документів Асоціації та сплачують
членські внески.
4.3.До учасників Асоціації без вступних внесків можуть входити спілки та товариства
підприємців галузі, грошові надходження яких формуються тільки за рахунок внесків
підприємств.
4.4.Рішення про прийом до учасників Асоціації приймається Правлінням Асоціації на
підставі заяви претендента.
4.5.Учасники Асоціації мають рівні права та обов'язки.
4.6. Учасники Асоціації в особі своїх постійних представників мають право:
4.6.1. обирати та бути обраними в органи управління Асоціації;
4.6.2. вносити на розгляд органів управління Асоціації пропозиції по вдосконаленню її
діяльності та усуненню недоліків у роботі;
4.6.3. брати участь у будь-якій діяльності, яка ведеться під егідою Асоціації.
4.7. Учасники Асоціації зобов'язані:
4.7.2. дотримуватись положень Статуту Асоціації;
4.7.3. брати участь у діяльності та управлінні Асоціації у порядку встановленому
Статутом Асоціації;
4.7.4. утримуватись від діяльності, яка може заважати вирішенню економічних та інших
завдань учасників Асоціації;
4.7.5. своєчасно сплачувати внески та інші відрахування відповідно до Статуту та рішень
Правління Асоціації для забезпечення реалізації статутної діяльності Асоціації;
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4.7.6. не порушувати норм добросовісної конкуренції, встановленої чинним
законодавством;
4.7.7. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про
діяльність Асоціації та її учасників.
4.8. Членство в Асоціації припиняється у зв'язку з виключенням або при
добровільному виході її учасника з Асоціації.
4.9. Виключення члена Асоціації з числа її засновників або учасників відбувається у
разі невиконання положень її Статуту, у випадках спричинення шкоди репутації
Асоціації або її учасникам та у порядку передбаченому чинним законодавством.
4.10. У випадку припинення членства вступні та щорічні членські внески засновника
або учасника Асоціації не повертаються.
5.
СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ.
5.1. Вищим органом управління Асоціації є Правління Асоціації (надалі Правління).
Правління обирає президента-голову правління Асоціації, віце-президентів строком
на 5 років.
5.2. До складу Правління можуть входити керівники (уповноважені представники)
підприємств і організацій-учасників Асоціації та обрані президент-голова правління
Асоціації, віце-президенти. З правом дорадчого голосу до Правління можуть входити
почесні члени Асоціації.
5.3. Правління проводить свої засідання не менше двох разів на рік. Засідання
Правління вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 його членів.
5.4. Позачергове засідання Правління для розгляду невідкладних питань скликається
президентом-головою правління Асоціації, головою ревізійної комісії, якщо виникла
загроза суттєвим інтересам Асоціації або на вимогу не менше ніж 1/3 членів
правління.
5.5. Про скликання засідання Правління повідомляється не менше як за 2 тижні, а
позачергове засідання – не менше ніж за тиждень до дати його проведення.
5.6. Протоколи засідань Правління підписує президент-голова правління Асоціації.
5.6. Рішення правління обов'язкові для виконання всіма учасниками Асоціації, якщо
вони не суперечать чинному законодавству та статутній діяльності Асоціації.
5.8. До виключної компетенції правління належить:
а) внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації;
д) затвердження основних напрямків діяльності Асоціації;
г) затвердження порядку сплати, використання та розмір поточних членських
внесків;
е) прийняття рішення про вступ нових учасників Асоціації та вихід або
виключення учасників зі складу Асоціації;
ж) затвердження почесного президента та почесних членів Асоціації;
з) вибори голови та членів ревізійної комісії та затвердження актів щорічних
перевірок діяльності Асоціації.
б) ліквідація Асоціації.
5.9.Питання щодо затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації та
прийняття рішень про припинення діяльності Асоціації вирішуються кваліфікованою
більшістю у 2/3 голосів від числа присутніх членів Правління або їх представників. З
решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.
5.10. В перервах між засіданнями Правління поточну діяльність Асоціації здійснює
Виконавча дирекція.
5.11. Рішення щодо діяльності Виконавчої дирекції приймаються у вигляді наказів, які
підписуються президентом-головою правління Асоціації.
5.12.
Президент-голова правління Асоціації:
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5.12.1. діє без доручення від імені Асоціації з правом підпису договорів, угод та інших
документів з усіх питань, що не віднесені до компетенції Правління Асоціації;
5.12.2. здійснює керівництво та контроль поточної діяльності Виконавчої дирекції
Асоціації;
5.12.3. координує роботу віце-президентів на виконання рішень правління;
5.12.4. представляє інтереси Асоціації на підприємствах, організаціях, установах всіх
форм власності;
5.12.5. затверджує положення про Ревізійну комісію;
5.12.6. затверджує кошторис витрат, що стосується діяльності виконавчої дирекції
Асоціації;
5.12.7. здійснює контроль за виконанням рішень Правління;
5.12.8. затверджує внутрішні нормативні акти Асоціації.
5.13. Віце-президенти Асоціації виконують обов'язки, які на них покладає президентголова Правління Асоціації. У разі відсутності президента-голови правління
Асоціації, його обов'язки виконує один із віце-президентів за наказом президентаголови правління.
6.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ.
6.1. Асоціація є власником:
6.1.1. грошових коштів, переданих їй учасниками у встановленому порядку для
реалізації мети та завдань Асоціації;
6.1.2. коштів та іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним
законодавством та відповідно до мети діяльності Асоціації.
6.2. Асоціація має право розпоряджатися коштами та майном, що їй належить,
витрачати та передавати їх для досягнення своєї мети в межах, передбачених
установчими документами та чинним законодавством України.
6.3. Грошові кошти Асоціації складаються з вступних та поточних членських внесків
засновників та учасників Асоціації.
6.4. Асоціація має фонд для фінансування її статутної діяльності, який створюється
за рахунок внесків засновників та учасників Асоціації.
6.5. Учасники Асоціації сплачують такі внески:
6.5.1. вступні
 від підприємств - до 5000 (п'яти тисяч) гривень;
 від інститутів - 1000 (одна тисяча) гривень;
6.5.2.
поточні членські внески, розмір яких встановлюється президентом-головою
правління Асоціації з наступним затвердженням правлінням Асоціації.
6.6. Асоціація зберігає грошові кошти на поточному та інших рахунках в установах
банків та виконує всі касові розрахункові операції відповідно до чинного
законодавства. Перерахування чи видача грошових коштів з рахунків Асоціації
виконується за розпорядженням президента-голови правління Асоціації та
головного бухгалтера Асоціації.
6.7. Асоціація веде бухгалтерський облік у встановленому чинним законодавством
порядку та несе відповідальність за його достовірність.
6.8. Контроль за використанням коштів і майна Асоціації здійснюється ревізійною
комісією.
7.
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ.
7.1. Ревізійна комісія обирається правлінням з числа представників
учасників
Асоціації у складі голови та двох членів строком на 5 років.
7.2. Ревізійна комісія у своїй діяльності керується установчими документами
Асоціації та чинним законодавством.
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7.3.

Ревізійна комісія проводить раз на рік ревізію діяльності Асоціації та складає
відповідний акт. Акти ревізії підлягають затвердженню правлінням.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ.
Діяльність Асоціації припиняється:
за рішенням суду;
за рішенням правління Асоціації.
Після прийняття рішення про ліквідацію Асоціації, Правління призначає
ліквідаційну комісію та проводить заходи по ліквідації відповідно до чинного
законодавства.
8.3. Невикористана частина коштів та майна після ліквідації Асоціації за рішенням
Правління
передається іншій неприбутковій організації в галузі легкої
промисловості або зараховується до доходу державного бюджету.
8.4. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою
діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
8.
8.1.


8.2.

Затверджено рішенням Правління Укрлегпрому
(протокол від 3 вересня 2002 року № 9 )
Президент-голова правління
Укрлегпрому
________________________В.А.Ізовіт

