
СТАТУТ 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЛЬВІВСЬКЕ МАТЕМАТИЧНЕ ТОВАРИСТВО" 

1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

1.1. Загальні положення 

1.1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛЬВІВСЬКЕ МАТЕМАТИЧНЕ ТОВАРИСТВО" (далі ЛМТ) є 

добровільним об'єднанням осіб з метою досягнення цілей та мети, визначених цим Статутом. 

1.1.2. ЛМТ створюється без статусу юридичної особи. 

1.1.3. Громадське об'єднання створюється за принципом добровільності, самоврядності, 

вільного вибору території діяльності, рівності перед законом і відсутності майнового інтересу 

його членів, відкритості та публічності. 

1.1.4. Громадське об'єднання створюється та діє у відповідності до Конституції України, Закону 

України "Про громадські об'єднання" та інших нормативно-правових актів. 

1.1.5. Повне найменування Громадського об'єднання українською мовою –  

Громадська організація "ЛЬВІВСЬКЕ МАТЕМАТИЧНЕ ТОВАРИСТВО". 

1.1.6. Повне найменування Громадського об'єднання англійською мовою - LVIV MATHEMATICAL 

SOCIETY. 

1.1.7. Адреса ЛМТ: Університетська, 1, 79000, Львів, к. ?; веб-сторінка:  

1.1.8. Діяльність ЛМТ поширюється на м. Львів і Львівську область. 

1.2. Mета та завдання. 

1.2.1. Метою створення та діяльності ЛМТ є сприяння розвитку математики та математичної 

освіти. 

1.2.2. Для досягнення поставленої мети ЛМТ ставить перед собою такі завдання: 

(1) організація наукових конференцій та семінарів з математики; 

(2) інформаційно-просвітницька та видавнича діяльність і популяризація математики; 

(3) підтримка молодих математиків; 

(4) співпраця з іншими математичними товариствами; 

(5) співпраця із закладами середньої освіти та МАН. 

1.3. Засновники Громадського об'єднання  

1.3.1. Засновниками Громадського об'єднання є такі особи: 



Бобик Омелян Іванович, громадянин України, 

Притула Ярослав Григорович, громадянин України, 

Шеремета Мирослав Миколайович, громадянин України. 

 

1.3.2. Після проведення процедури державної реєстрації Громадського об'єднання Засновники 

автоматично набувають статусу члена ЛМТ. 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЧЛЕНА ЛМТ 

2.1. Загальні положення про членство. 

2.1.1. Членами ЛМТ можуть бути особи, котрі мають наукові роботи в галузі математики або 

досвід у викладанні математики, визнають Статут ЛМТ і регулярно сплачують членські внески. 

2.1.2. Членство в ЛМТ є добровільним. 

2.2. Порядок набуття членства у ЛМТ. 

2.2.1. Особа набуває статусу члена ЛМТ за рішенням Правління ЛМТ на підставі письмової заяви, 

що передається в ЛМТ особисто або електронною поштою.  Актуальний список членів ЛМТ 

оприлюднюється на веб-сторінці ЛМТ. 

2.3. Порядок припинення членства у ЛМТ. 

2.3.1. Кожен член має право припинити своє членство у ЛМТ шляхом подання до Правління ЛМТ 

письмової заяви про вихід зі складу ЛМТ.  

2.3.2. Особа може бути також позбавлена членства у ЛМТ за рішенням Загальних зборів, після 

відповідного обговорення.  

2.3.3. Особа втрачає членство у ЛМТ при несплаті членських внесків упродовж трьох років 

поспіль.  

2.3.4. Члени ЛМТ мають право обирати та бути обраними в керівні органи ЛМТ, обговоренні 

наукових та організаційних справ ЛМТ, одержувати регулярну інформацію про діяльність ЛМТ, 

користуватись пільгами при сплаті організаційних внесків за участь у наукових конференціях, 

симпозіумах, семінарах, які організовує ЛМТ.  

2.4.2. Члени ЛМТ зобов'язані: 

(1) активно сприяти реалізації цілей та досягнення мети діяльності ЛМТ, не чинити дій, які 

б суперечили її статутним цілям і підривали престиж ЛМТ; 

(2) дотримуватися цього Статуту та інших нормативних документів ЛМТ. 



3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЛМТ 

3.1. Загальні положення. 

3.1.1. Вищим органом управління ЛМТ є Загальні збори, які мають право приймати рішення з 

будь-якого питання діяльності ЛМТ. 

3.1.2. Управління ЛМТ здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів 

управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих 

документів ЛМТ. 

3.1.3. У Загальних зборах мають право брати участь та голосувати усі члени ЛМТ. 

3.1.4. Кожен член ЛМТ під час голосування має один голос. Загальні збори вважаються 

повноважними, якщо на них присутні не менше 30 відсотків від загальної кількості членів ЛМТ.  

3.1.5. До виключної компетенції Загальних зборів належать: 

(1) визначення основних напрямків діяльності ЛМТ, затвердження його планів та звітів 

про їх виконання. 

(2) внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту; 

(3) прийняття рішення про добровільну ліквідацію (саморозпуск) ЛМТ, призначення 

ліквідаційної комісії та визначення покрокового плану добровільної ліквідації 

(саморозпуску); 

(4) прийняття рішення про реорганізацію ЛМТ; 

(5) обрання Президента ЛМТ та членів Правління; 

(6) обрання секретаря (за поданням Президента ЛМТ); 

(7) визначення розміру членських внесків; 

3.2. Порядок скликання Загальних зборів. 

3.2.1. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно, не пізніше 1 грудня. 

3.2.2. Правління ЛМТ зобов’язане розмістити інформацію про порядок денний, час та місце 

проведення чергових Загальних зборів на офіційну інтернет сторінку ЛМТ та розсилати її 

електронною поштою усім членам ЛМТ не пізніше, ніж за 10 днів до дати зборів.  

3.2.3. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу: 

(1) Правління, або  

(2) Ініціативної групи, що збере підписи не менше 1/10 від загальної кількості членів. 

3.2.4. Позачергові Загальні збори мають бути скликані Виконавчим органом впродовж 30 



(тридцяти) календарних днів від дати отримання відповідної вимоги. Позачергові Загальні збори 

мають бути скликані у той самий спосіб, що і чергові Загальні збори. 

3.3. Порядок проведення Загальних зборів. 

3.3.1. Голосування на Загальних зборах проводиться відкрито. 

3.3.2. Головою Загальних зборів є Президент ЛМТ або один із членів Правління ЛМТ. 

3.3.3. Порядок денний приймають простою більшістю голосів на початку Загальних зборів. 

Результати голосувань та прийняті рішення вносять до протоколу, який підписує Голова 

Загальних зборів та секретар ЛМТ. Протокол оприлюднюється на веб-сторінці ЛМТ у 3-денний 

термін. 

3.3.4. Для прийняття рішення з питань, регламентованих підпунктами (2)—(4) пункту 3.1.5, 

необхідна кваліфікована більшість (не менше 2/3 від присутніх на Загальних зборах). Рішення з 

інших питань, що віднесені до порядку денного Загальних зборів, приймають простою більшістю 

голосів від присутніх на Загальних зборах. 

4. КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ ЛМТ 

4.1. Загальні положення. 

4.1.1. Керівництво поточною діяльністю ЛМТ здійснює Правління, яке очолює Президент ЛМТ. 

4.1.2. Правління та Президент ЛМТ підзвітні Загальним зборам і обираються Загальними 

зборами строком на 1 рік. Посаду Президента ЛМТ не може обіймати одна і та ж особа понад 

три терміни поспіль. 

4.1.3. До складу Правління ЛМТ входять 4 особи та Президент. У Правлінні обов’язково повинні 

бути представники Інституту прикладних проблем математики і механіки ім. Я.С. Підстригача, 

Львівського національного університету ім. І. Франка і Національного університету «Львівська 

Політехніка». 

4.1.4. Президент та члени Правління ЛМТ працюють на громадських засадах. 

4.2. Повноваження членів Правління 

4.2.1. До компетенції Правління відносяться такі повноваження: 

(1) організовувати виконання рішень Загальних зборів; 

(2) скликати Загальні збори та формувати їх порядок денний, готувати матеріали з питань 

порядку денного, проводити попередній розгляд всіх питань, що належать до 

компетенції Загальних зборів та готувати проекти рішень з цих питань; 

(3) готувати та подавати рекомендації Загальним зборам щодо визначення основних 

напрямків діяльності ЛМТ, затверджувати плани і звіти про їх виконання, а також інші 



пропозиції з питань діяльності ЛМТ; 

(4) спільно з Президентом готувати пропозиції текстів положень про діяльність ЛМТ за 

окремими напрямками; 

(5) затверджувати плани поточної діяльності ЛМТ та заходів, необхідних для їх 

виконання; 

(6) розглядати питання про позбавлення членства у ЛМТ на підставі пункту 2.3.3; 

(7) інформувати членів ЛМТ та суспільство про поточну діяльність ЛМТ. 

4.2.3. Рішення з питань, що віднесені до компетенції Правління, приймають на відповідних 

засіданнях Правління простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління. 

Прийняті рішення Правління оформлюють у вигляді протоколу, який підписує Президент та 

Секретар ЛМТ. Кожен член Правління під час голосування має один голос, а Секретар має 

дорадчий голос.  

4.2.4. На засіданнях Правління головує Президент. Засідання мають проводитися не менше 4 

разів на рік. 

4.2.5. Чергові засідання правління скликаються Президентом, який зобов'язаний узгодити з 

усіма членами Правління дату, місце, час і порядок денний чергового засідання. 

4.2.6. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу більше половини членів 

Правління. 

4.3. Повноваження Президента. 

4.3.1. Президент здійснює оперативне управління справами ЛМТ в межах, встановлених 

Статутом, рішеннями Загальних зборів та Правління. 

4.3.2. До компетенції Президента відносяться такі повноваження: 

(1) діяти від імені ЛМТ без довіреності та представляти ЛМТ у відносинах з третіми 

особами; 

(2) укладати договори та угоди, які не суперечать законодавству України; 

(3) скликати засідання Правління ЛМТ та готувати відповідні документи; 

(4) вирішувати інші питання діяльності ЛМТ відповідно до мети і основних завдань, що 

віднесені до компетенції Президента цим Статутом; 

(5) звітувати про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами.  

4.4. Фінансову діяльність ЛМТ контролює контрольно-ревізійна комісія (далі КРК). Вона 

обирається з членів ЛМТ терміном на 2 роки. Кількісний склад визначається Загальними 

зборами. Член Правління не може бути членом КРК. КРК проводить планові перевірки раз на рік 



і звітує про результати на Загальних зборах. Президент та Правління ЛМТ зобов'язані надавати 

КРК усі необхідні матеріали, фінансові звіти та інші документи, пов’язані з фінансовою 

діяльністю. КРК може проводити позачергові перевірки на вимогу щонайменше 1/4 всіх членів 

ЛМТ. Контрольно-ревізійна комісія зобов'язана скликати Загальні збори, якщо виникла суттєва 

загроза інтересам ЛМТ. 

5. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЛМТ  

5.1. Загальні положення про ліквідацію ЛМТ. 

5.1.1. Рішення про добровільну ліквідацію (саморозпуск) ЛМТ приймають Загальні збори. У 

вказаному рішенні Загальні збори також визначають (1) склад ліквідаційної комісії; (2) 

покроковий план ліквідації. 

5.2. Загальні положення про реорганізацію ЛМТ. 

5.2.1. Рішення про реорганізацію ЛМТ приймається Загальними зборами.  

 

 

Підписи: 

 


