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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРЕЗИДЕНТА
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«УКРАИНСЬКЕ ЯДЕРНЕ ТОВАРИСТВО»

Стаття 1. Загальні положення.
1.1. Це Положення розроблено на виконання п. 6.15 Статуту
Громадської організації «Українське ядерне товариство» (далі - ГО «УкрЯТ»,
Товариство) і регламентує порядок обрання, повноваження та діяльність
Президента ГО «УкрЯТ».
1.2. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються
конференцією ГО «УкрЯТ».
Стаття 2. Порядок обрання Президента ГО «УкрЯТ».
2.1. Президентом ГО «УкрЯТ» може бути обраний будь-який член
Правління Товариства, який є громадянином України, має вищу освіту і
досвід роботи в сфері використання ядерної енергії.
2.2. Президент ГО «УкрЯТ» обирається конференцією Товариства
прямим відкритим голосуванням. Він вважається обраним, якщо за його
кандидатуру проголосувало більше половини делегатів конференції.
2.3. Термін повноважень Президента ГО «УкрЯТ» 2 (два) роки.
2.4. Якщо за станом здоров’я або інших обставин Президент
Товариства не може виконувати свої обов'язки більше двох місяців,
Правління ГО «УкрЯТ» покладає тимчасове виконання функцій Президента
на одного з віце-президентів Товариства.
2.5. Президент ГО «УкрЯТ» може зажадати свого дострокового
звільнення з посади, подавши письмову заяву Правлінню ГО «УкрЯТ» з
викладенням причин.
В такому випадку Правління ГО «УкрЯТ» покладає тимчасове
виконання функцій Президента на одного з віце-президентів Товариства.

Стаття 3. Функції та права президента ГО «УкрЯТ».
3.1. Президент ГО «УкрЯТ» є вищою посадовою особою, яка здійснює
загальне
керівництво
роботою
Товариства.
Йому
безпосередньо
підпорядкований виконавчий секретар.
3.2. Президент ГО «УкрЯТ» в своїй роботі керується Конституцією
України, чинним законодавством, Статутом Громадської організації
«Українське ядерне товариство», цим Положенням, рішеннями конференцій
та Правління.
3.3. Президент ГО «УкрЯТ» виконує таки функції:
3.3.1. Узгоджує з членами Правління дату, час, місце проведення
засідання, проект порядку денного, скликає засідання Правління УкрЯТ.
3.3.2. Погоджує напрямки своєї діяльності з Правлінням Товариства.
3.3.3. Пропонує Правлінню основні напрямки діяльності Товариства,
вживає заходів для забезпечення реалізації затверджених рішень, програм і
планів.
3.3.4. Проводить наради (збори) членів Товариства, представників
державних органів і органів місцевого самоврядування, галузевих установ і
підприємств, спонсорів для обговорення актуальних питань статутної
діяльності та співробітництва.
3.3.5. Представляє ГО «УкрЯТ» у відносинах з державними,
громадськими, політичними, науковими, виробничими, комерційними та
іншими організаціями та структурами, як в Україні, так і за кордоном.
3.3.6. Вносить пропозиції Правлінню ГО «УкрЯТ» щодо присвоєння
звання «Почесний член Українського ядерного товариства» і «Почесний
президент Українського ядерного товариства», нагородження грошовою
премією і цінним подарунком.
3.3.7. Підписує подання ГО «УкрЯТ» на висунення членів Товариства
на здобуття міжнародних, державних та інших премій і винагород, а також
грамоти, дипломи, листи подяки та інші відзнаки Товариства для
нагородження ними членів Товариства і осіб, які підтримують діяльність
ГО “УкрЯТ”.
3.4. Для реалізації покладених функцій Президент ГО «УкрЯТ» має
такі права:
3.4.1. Діяти від імені ГО «УкрЯТ» в межах Статуту Товариства;
3.4.2. Представляти Товариство у відносинах з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, іншими громадськими
організаціями, підприємствами і установами для досягнення статутної мети,
захисту законних інтересів членів Товариства;
3.4.3. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями),
скаргами;
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3.4.4. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, публічну
інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень,
інших розпорядників публічної інформації;
3.4.5. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються
органами державної влади, органами місцевого самоврядування для
проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки
рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
3.4.6. Представляти ГО «УкрЯТ» у відносинах з профільними
міжнародними організаціями, підтримувати прямі міжнародні контакти і
зв’язки;
3.4.7. За дорученням Правління від імені ГО «УкрЯТ» підписувати
угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу з вітчизняними та
іноземними громадськими об’єднаннями (організаціями);
3.4.8. Призупинити дії секретаріату ГО «УкрЯТ», або повернути на
перегляд рішення Правління, якщо вони суперечать Статуту Товариства,
національними інтересами і міжнародними зобов'язаннями України;
3.4.9. Робити офіційні заяви у вітчизняних та іноземних засобах
масової інформації, висловлювати позицію Товариства з питань його
статутної діяльності;
3.4.10. Підписувати протоколи і рішення Правління, затверджувати
документи секретаріату;
3.4.11. Діяти в інший спосіб, що не суперечить Статуту ГО «УкрЯТ» і
чинному законодавству.
3.5. При прийнятті рішень Правлінням ГО «УкрЯТ» Президент має
право вирішального голосу.
3.6. Президент УкрЯТ виконує свої функції, як правило, на
громадських засадах. В окремих випадках за рішенням Правління з ним може
укладатися трудовий договір.

З

