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1. Загальні положення 
1.1. Громадська організація «Збережи Дніпро» (далі – Організація) є добровільним         

об’єднанням фізичних осіб, не є політичною організацією та діє виключно в           
рамках законодавства, що регулює діяльність громадських об’єднань. 

 
2. Основні засади здійснення діяльності 

 
2.1. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним         
кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські         
об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних         
осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України        
та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні          
документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх           
статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів. 
2.2. Організація є неприбутковою, недержавною та некомерційною, здійснює        
діяльність зі статусом юридичної особи, як непідприємницьке товариство, основною         
метою якої не є отримання прибутку. 
 

3. Участь організації у політичному та передвиборчому процесах. 
3.1. Безпосередня участь організації у політичному та передвиборчому процесах         
недопустима.  
3.2. Організація не може бути базою для створення чи правонаступництва політичної           
партії. 
3.3. Організація не може фінансувати чи матеріально забезпечувати  політичні партії. 
 
 

4. Участь членів, членів Правління та працівників організації в політичному та 
виборчому процесах. 

 
4.1. Члени, члени Правління та працівники організації вільні у своїх політичних           
поглядах і уподобаннях та мають право брати участь у політичному та виборчому            
процесах, передбачену законодавством України. 
4.2. Члени, члени Правління та працівники організації можуть використовувати назву          
організації та свої досягнення в межах її діяльності під час політичної агітації, але за              
умови, що сама організація не позиціонується, як учасниця політичного процесу, та за            
умови обов'язкового посилання на організацію. 
4.3. На час участі у політичному та передвиборчому процесах члени організації та            
Правління зобов’язані заявляти про конфлікт інтересів, якщо такий є, та утримуватися           
від голосування за такими питаннями. 



4.4. На час активної участі у політичному та передвиборчому процесах керівні           
працівники організації мають бути відсторонені від проєктів та напрямків, при          
виконанні яких може виникнути конфлікт інтересів. 
4.5. Участь у політичному та виборчому процесах не позбавляє членів, членів           
Правління та працівників організації їх прав та обов'язків в організації, що не            
знаходяться в зоні конфлікту інтересів із їх політичною та виборчою діяльністю.  
 


