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Академії економічних наук і малого підприємницва (АЕНіМП)
1.Загальні положення
1.1. Академія (м.Хуст, Україна) економічних наук і малого підприємницва
(далі - Академія) є недержавною науково-громадською організацією, яка сприяє проводенню фундаментальних та прикладних економічних
досліджень та ефективній підприємницькій діяльності, особисто, у сфері малого бізнесу, а також зосереджує свою діяльність на координації
дій вчених-економістів і підприємців. Академія (АЕНіМП) діє у відповідності з Конституцією України, Законом Украиїни "Про об’єднання
громадян", Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та іншим чинним законодавством, а також з своїм Статутом
Академії(АЕНіМП). Академія (АЕНіМП) вважається заснованною з часу прийняття рішення про її реєстрацію. Академія (АЕНіМП) є юридичною
особою, наділяється відокремленим майном, має рахунки в банківських установах, печатки і бланки зі своїм найменуванням. З дозволу
Азовського відділення АЕНПД, яке є одним з Батьків-Засновників Академії(АЕНіМП), Академія (АЕНіМП) має право корестуватися емблемою
Азовського відділення АЕНПД та проводити громадьсько-аттестаційну діяльність, яку до останнього часу виконувало Азовське відділення
АЕНПД. Також Академія (АЕНіМП) є правонаступник у наукової діяльності Інституту економіко-соціокультурних досліджень ім. Ольги В.
Васильєвої-Католик (МКП, правонаступник ДЄНМЦ ДНЦ Академії наук України та ДФК), продовжуя виконувати укладені умови. Академія
(АЕНіМП) має право укладати договори, придбати і здійснювати майнові та особисті немайнові права і нести зобов’язання, бути позивачем і
відповідочем у суді, арбітражному і третейському суді у відповідності з вимогами діючого Закона та Статуту. Академія (АЕНіМП) не має
метою діяльності одержання прибутку.
Академія (АЕНіМП) здійснює свою діяльність на территорії України.
Місце знаходження Академії (АЕНіМП): 90400 Україна, Закарпатьська область, м. Хуст, вул. Заводська 1 "а".
1.2. Держава не несе відповідальності за забов’язання Академії(АЕНіМП) і Академія (АЕНіМП) не несе відповідальності за забов’язання своїх
членів та Батьків-Засновників Академії економічних наук і малого підприємницва (АЄНПД, м.Хуст, Україна).
Члени Академії (АЕНіМП) обираються довічно.
Академія (АЕНіМП) не має право здійснювати підприємницьку діяльність.
Кошти, отримані Академією (АЕНіМП), а також майно, придбане на ці кошти, використовуються для статутної діяльності.

2. Мета, завдання і предмет діяльності.
2.1. Метою створення Академії (АЕНіМП) є :
зосередження і координація дій вчених-економістів і підприємців України – членів Академії(АЕНіМП) для сприяння вирішенню регіональних
наукових і господарських проблем, сприяти фундаментальнім і прикладним економічним дослідженням та ефективній підприємницькій
діяльності.
2.2. Основні завдання та напрямки діяльності Академії(АЕНіМП):
сприяння примноженню і максимальному використанню потенціалу вітчизняної і світової науки і господарської практики,
участь у науковій проробці найбільш актуальних господарчих проблем, питань економічної стратегії і політики української
держави;
представляти і захищати законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
2.3. Для розв’язання завдань передбаченних цим Статутом, Академія (АЕНіМП) в установленному порядку може:
створювати науково обгрунтовані програми в галузі господарської і підприємницької діяльності;
надавати допомогу членам Академії економічних наук і малого підприємницва у питаннях вдоскалення професійних знань,
атестації, підвищення кваліфікації, організації та координації такої діяльності;
здійснювати громадську наукову експертизу господарських рішень;
сприяти проведенню економічних досліджень і науково-прикладних робіт, шляхом проведення наукових конкурсів,
конференцій, симпозіумів, наукових читань та т.п.;
надавати допомогу вченим-економістам і підприємцям України – членам Академії(АЕНіМП);
пропагувати ідеї Академії та залучати до членів Академії (АЕНіМП) найбільш кваліфікованих вчених-економістів, екологів,
підприємців з метою підвищення їх кваліфікаційного рівня;
Академія(АЕНіМП) видає щорічний Бюлетень, що містить матеріали про її діяльність, а також випускає збірники (огляди)
наукових праць і практичних рекомендацій своїх членів і співробітників, може видавати й інші публикації;
проводить у встановленному порядку самостійно або спільно з іншими профільними товариствами та об’єднаннями з’їзди,
конференції, симпозіуми для обговорення наукових, практичних й організаційних питань.
3. Членство і права у Академії економічних наук
і малого підприємницва (АЕНіМП).
3.1. Членство у Академії економічних наук і малого підприємницва (АЕНіМП).
3.1.1. Академія складається з індивідуальних і колективних членів. Академія відкрита для участі в ній громадян України, за умови
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визнання і додержання ними положень Статуту.
3.1.2. Індивідуальними членами можуть бути повнолітні громадяни, які працюють у галузі економічної науки і практики: доктора
наук, кандидати наук, а також інші фізичні особи, відомі вчені, спеціалісти і працівники, які зробили вагомий внесок у наукові
економічні дослідження чи у рішенні господарських проблем.
3.1.3. Почесними членами можуть бути найбільш видатні діячі, визнані широкою громадськістю в галузі науки і практики.
3.1.4. Колективними членами Академії (АЕНіМП) є колективи підприємств, установ, організацій, які розділяють мету і завдання
Академії (АЕНіПД) та приймають участь в їх досягненні. Колективні члени реалізують свої права через своїх представників.
3.1.5. Індивідуальні члени для вступу в Академію (АЕНіМП) подають писмову заяву до Президії Академії (АЕНіМП), а колективні члени
– заяву та рішення колективу до Президії Академії (АЕНіМП).
3.1.6. Члену Академії (АЕНіМП) видається членський квиток.
3.1.7. Члени Академії (АЕНіМП) сплачують членські внески, строки та порядок їх внесення встановлюються Радою
Батьків-Засновників Академії (АЕНіМП). Особа, будучи членом Академії (АЕНіМП), автоматично стає членом наукових Рад Азовського
Відділення АЕНПД та Інституту економіко-соціокультурних досліджень ім. Ольги В. Васильєвої-Католик (МКП, правоприємник ДЄНМЦ
ДНЦ Академії наук України та ДФК).
3.1.8. Вибуття із складу Академії (АЕНіМП) проводиться на підставі письмової заяви від індивидуального члена та заяви та рішення
колективу від колективного-асоцюйованого члена, які подаються до Президії Академії (АЕНіМП). При порушенні членом статутних
вимог чи існуючих норм і правил поведінки за рішенням Президії Академії (АЕНіМП) здійснюється виключення із її членів. При виході
або виключенні зі складу членів Академії (АЕНіМП) вступні та членські внески не повертаються.
3.2. Права та обов’язки членів Академії економічних наук і малого підприємницва (АЕНіМП).
3.2.1. Члени Академії (АЕНіМП) мають рівні права та обов’язки.
3.2.2. Члени Академії (АЕНіМП) мають право:
брати участь в обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань діяльності Академії (АЕНіМП);
обирати та бути обраними у керівні органи Академії (АЕНіМП);
одержувати інформацію про діяльність Академії (АЕНіМП);
брати участь у заходах, які проводить Академія (АЕНіМП);
на соціально-правову підтримку та захист;
користуватися консультативною допомогою Академії (АЕНіМП) у здійсненні ними професійної діяльності;
вільного виходу із складу Академії (АЕНіМП);
входити до будь-яких громадських об’єднань, діяльність яких не суперечить статутним цілям Академії (АЕНіМП).
4. Статутні органи Академії економічних наук і малого підприємницва (АЕНіМП).
4.1. Статутними органами Академії (АЕНіМП):
Рада Батьків-Засновників Академії (АЕНіМП);
Збори Академії (АЕНіМП);
Президія Академії (АЕНіМП);
Президент Академії (АЕНіМП);
Ревізійна комісія.
4.2. Вищим керівним органом Академії (АЕНіМП) є збори Ради Батьків-Засновників Академії (АЕНіМП), які збираються на свої засідання не
рідше одного разу на два роки. Рішення Ради вважаються дійсними, якщо на ній присутні понад 2/3 Батьків-Засновників (допускається
прийняття рішення опитуванням).
4.2.1. Рада Батьків-Засновників Академії (АЕНіМП) вирішує всі важливіши питання функціонування Академії (АЕНіМП).
4.2.2. До виключної компетенції Ради відносяться наступні питання:
приняття Статуту та змін до Статуту Академії (АЕНіМП);
затвердження основних напрямків діяльності Академії (АЕНіМП);
затвердження Президії Академії (АЕНіМП) терміном на 5 років;
затвердження пропозиції про ліквідацію чи реорганізацію Академії (АЕНіМП);
вирішення питання реалізації права власності на кошти і майно Академії (АЕНіМП);
затвердження регламенту та інших нормативніх документів Академії (АЕНіМП).
4.2.3. Кожний з Батьків-Засновників має право раз на рік нагородити та вручити академічну іменну медаль із своїм особистим КРЕДО
найбільш фаховому студенту, магістру, досліднику, підприємцю, яка має стутут вартісного подарунка Академії (АЕНіМП), а через півріччя і
схвалення кандидатури номінанта Президією Академії (АЕНіМП) – статут Найвисшої Нагороди Академії (АЕНіМП).
4.3. Вищим науково-атестаційним органом Академії (АЕНіМП) є загальні збори Академії (АЕНіМП), які збираються на свої засідання не рідше
одного разу на рік.
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4.3.1. Збори мають право приймати до розляду будь-яки наукові та організаційно-наукові питання, пов’язані з діяльністью Академії
(АЕНіМП). Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні понад 2/3 членів Академії (АЕНіМП). Форма голосування
визначається зборами.
4.3.2. До виключної компетенції загальних Зборів відносяться наступні питання:
приняття пропозицій до зміни Статуту Академії (АЕНіМП);
визначення основних напрямків діяльності Академії (АЕНіМП);
обрання Президії Академії (АЕНіМП) терміном на 5 років;
затвердження річного звіту і річного бухгалтерського балансу;
затвердження членського квитка та диплома;
прийняття пропозиції про ліквідацію чи реорганізацію Академії (АЕНіМП);
разглядання регламенту та інших нормативніх документів Академії (АЕНіМП).
4.3.3. Рішення загальних Зборів приймаються більшістю голосів, якщо на зборах присутні не меньш ніж 2/3 всіх членів Академіх (АЕНіМП).
4.3.4. Допускається прийняття рішення опитуванням. У цьому випадку проект рішення надсилається членам, які повинні письмово
ознайомити зі своєю позицією. Протягом 10 днів з часу отримання інформації від останнього з них, члени повинні бути сповіщені
Президентом про прийняття рішення. Рішення опитуванням вважається прийнятим при згоді 2/3 членів Академії (АЕНіМП).
4.4. У період між загальними Зборами Академії (АЕНіМП) діє Президія Академії (АЕНіМП). Президія проводить свої засідання не рідше одного
разу у квартал обо по мірі необхідності з ініціативи хоча б одного члена Президії. До компетенції Президії входить:
оргпнізація у період між загальними Зборами виконання рішень загальних Зборів і Ради Батьків-Засновників;
розробка нормативних документів Академії (АЕНіМП);
затвердження бюджету Академії (АЕНіМП) і внесення в нього змін;
здійснення прийома в члени Академії (АЕНіМП) та вирішення питання про вихід із членів Академії (АЕНіМП);
розгляд і обговорення наукових праць, представленних для отримання почесного вченого звання – "Доктора комерції";
розгляд і прийом рішень з інших питань.
4.5. Керивником Академії (АЕНіМП) є Президент Академії (обирають загальні Збори і затведжує Рада Батьків-Засновників за рекомендацією
Президії), а його Віце-Президенти - за рекомендацією Президента затверджують загальні Збори. Всі вони обираються на 5-річний термін.
4.5.1. Виключна компетенція Президента Академії (АЕНіМП):
визначає спільно із Президією основні напрямки розвитку Академії (АЕНіМП);
представляє інтереси Академії (АЕНіМП) у державних громадських органах;
вирішує усі питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Академії (АЕНіМП);
забезпечує ефективне використання фінансових коштів, затверджує і визначає форми оплати праці співробітників Академії
(АЕНіМП), в межах, відповідних кошторису витрат, згідно затвердженого балансу;
забезпечує облік, збереження і примноження матеріальної бази, додержання правил санітарного режиму, охорони праці,
техніки безпеки та протипожежної охорони;
регулярно тримає звіт перед загальними Зборами членів Академії (АЕНіМП).
4.5.2. Президент Академії (АЕНіМП) визначає права, обов’язки та компетенцію Віце-Президентів. В разі відсутності Президента його функції
виконує один з Віце-Президентів.
4.6. Для здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністью Академії (АЕНіМП) загальними Зборами обирається, а Радою
Батьків-Засновників затверджується строком на 5 років ревізійна комісія. Членами ревізійної комісії не можуть бути особи, що входять до
складу керівних органів Академії (АЕНіМП). Ревізійна комісія підконтрольна та підзвітн загальним Зборам та Раді Батьків-Засновників
Академії (АЕНіМП). Порядок роботи ревізійної комісії, прийняття нею рішень встановлюється Положенням про ревізійну комісію,
затвердженого Радою Батьків-Засновників Академії (АЕНіМП).
4.7. Для реалізації завдань Академії (АЕНіМП) по напрямкам її діяльності створюються постійні комісії та робочі групи, які діють згідно
положень, затверджених Радою Батьків-Засновників Академії (АЕНіМП).
4.8. Академія (АЕНіМП) має в своєму складі секції:
економічної теорії та етно-соціокультурних досліджень;
макроекономіки та міжгалузевих проблем;
аграрно-економічних проблем;
фінансів та економіки сфери обслуговування;
економіки природокористування і соціально-екологічних проблем.
4.10. З метою виконання статутних завдань і цілей Академія (АЕНіМП) може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом
створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку встановленному
законодавством.
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СТАТУТ
5. Кошти і майно Академії економічних наук
і малого підприємницва (АЕНіМП).
5.1. Кошти Академії (АЕНіМП) складаються з відокремленого майна Батьків-Засновників, доброчинних внесків і пожертвувань, членських та
вступних внесків членів Академії (АЕНіМП), а також з інших доходів не заборонених діючим законодавством.
5.2. Тридцять відсотків коштів від вступних внесків, які надходять на розрахунковий рахунок Академії (АЕНіМП) від осіб, що вступають в
члени Академії (АЕНіМП), перераховуються на рахунки Батьків-Засновників.
5.3. Організації і фізичні особи, які співпрацюють з Академією (АЕНіМП) можуть надавати у користання і оренду, або передавати у власність
Академії (АЕНіМП) споруди, приміщення, різне майно (комп’ютерну техніку, засоби зв’язку і транспорт) на умовах, передбачених
законодавством.
5.4. Порядок утворення і використання власного майна і грошових коштів Академії (АЕНіМП) визначається законодавством та цим Статутом.
5.5. Академія (АЕНіМП) може купувати або орендувати у організацій і осіб споруди, приміщення, необхідне майно і таке інше у відповідності
до діючого законодавства.
5.6. Майном Академії (АЕНіМП) відає Президія Академії (АЕНіМП).
5.7. Академія (АЕНіМП) зберігає грошові кошти на рахунках у банківських установах; може відкрити і мати валютні рахунки.
5.8. Президент Академії (АЕНіМП) призначає (приймає на роботу за контрактом) і має право звільнити з роботи головного бухгалтера
Академії (АЕНіМП), який несе відповідальність і користується правами, встановленими діючим законодавством для головних бухгалтерів
організацій і підприємств.
5.9. Фінансова і бухгалтерська робота в Академії (АЕНіМП) ведеться, а звітність надається у відповідності до вимогЮ які встановлює
законодавство.
6. Порядок припинення діяльності.
6.1. Загальні Збори членів Академії (АЕНіМП) можуть пропанувати реорганізацію або ліквідацію Академії (АЕНіМП), яка виноситься на
затвердження Радою Батьків-Засновників Академії (АЕНіМП).
6.2. Рада Батьків-Засновників Академії (АЕНіМП) може прийняти рішення о припинені діяльності Академії (АЕНіМП), якщо неможливе
ефективне вирішення зазначених у даному Статуті основних завдань, або у випадку, передбаченному законодавством.
6.3. Майно та кошти Академії (АЕНіМП) у випадку її ліквідації не може перерозподілятися між її членами і використовується для виконання
статутних завдань або на благодійні цілі, в у випадках передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход

жави.

дер
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