1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НУО «ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
РОЗВИТКУ» (далі- Організадія) є добровільною, недержавною, неприбутковою
громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах фізичних осіб (громадян
України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних
підставах) на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети та
завдань, передбачених цим Статутом.
1.2.
Організація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності
інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.
1.3.
Організація має статус юридичної особи, який набуває з моменту її державної
реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.
1.4.
Організаційно-правова форма Організації - громадська організація.
1.5.
Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом
України, Законом України «Про громадські об’єднання», та іншими нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також цим Статутом.
1.6.
Організація має право реалізовувати свою мету (цілі) з іншими громадськими
об’єднаннями шляхом укладення з ними на добровільних засадах угод про співробітництво
та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до чинного законодавства громадських спілок,
а також в інший спосіб, не заборонений законами України.
1.7.
Організація поширює свою діяльність на територію всієї України.
1.8.
Найменування Організації українською мовою:
•
Повне - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НУО «ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
РОЗВИТКУ».
•
Скорочене - ГО «НУО «ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗВИТКУ».
1.9.
Найменування Організації російською мовою:
•
Повне - ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НГО «ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗВИТИЯ».
•
Скорочене: 00 «НГО «ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗВИТИЯ».
1.10.
Назва Організації англійською мовою:
•
Повна - «NGO «INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT».
•
Скорочена - «NGO «INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT».
1.1.

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Основною метою діяльності Організації є: поширення інформації у сфері охорони
здоров'я та соціальній сфері, шляхом проведення досліджень та всебічного аналізу даних,
розробка науково обгрунтованих пропозицій, аналітичних матеріалів та програм для
прийняття управлінських рішень в сфері безпеки, охорони здоров’я, громадського здоров’я,
євроінтеграції, соціальній сфері та культурі, а також захист прав і свобод, задоволення
суспільних, зокрема соціальних, культурних, економічних, творчих, вікових, спортивних та
інших інтересів своїх членів.
2.2. Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні напрями
діяльності:
2.2.1. Організаційний розвиток та посилення потенціалу установ та закладів Академії Наук
України, Академії медичних наук України та науково-дослідних установ, організацій,
підприємств у сфері епідеміології, громадського здоров’я, екології, проблем міського
середовища, урбаністики;
2.2.2. Впровадження та просування результатів наукових досліджень у медичну практику,
громадське здоров’я та просування підходів доказової медицини у медичній сфері та охороні
здоров’я;
2.2.3. Сприяння в організації та проведення наукових досліджень з епідеміології,
біологічної безпеки та біологічного захисту, екологічних проблем в Україні, проблем
міського середовища,

вивченні процесів формування громадського здоров’я з урахуванням впливу екологічних та
соціальних чинників та причинно-наслідкових зв’язків захворюваності та смертності
населення;
2.2.4. Сприяння інформаційному забезпеченню науковців і фахівців у сферах урбаністики,
соціології, громадського здоров’я та менеджерів з охорони здоров’я;
2.2.5. Розробка теоретичних та методичних основ визначення шкідливих чинників довкілля
(фізичних, хімічних, біологічних) та ризиків для здоров’я від їх дії для вирішення питань
управління якістю навколишнього середовища;
2.2.6. Розробка пропозицій щодо удосконалення системи спостереження за станом здоров’я
населення та факторами, що впливають на його формування;
2.2.7. Розробка пропозицій щодо удосконалення методології гігієнічної оцінки якості
продуктів харчування, питної води, лікарських засобів; визначення ефективних методів їх
контролю з урахуванням вимог європейського законодавства;
2.2.8. Розробка пропозицій щодо удосконалення методології з визначення небезпеки та
оцінки ризиків для здоров’я населення та наступних поколінь, що пов’язані з кризовими
екстреними ситуаціями радіаційного, хімічного, біологічного характеру, в тому числі АТО;
2.2.9. Сприяння формуванню екологічної свідомості шляхом пропаганди знань про стан
довкілля, підвищенню рівня екологічної освіти та культури громадян, підтримці освіти в
інтересах збалансованого(сталого) розвитку;
2.2.10. Організація громадського контролю за виконанням природоохоронного законодавства
та громадського екологічного моніторингу за станом довкілля;
2.2.11. Розширення участі громадськості у формуванні та реалізації національної екологічної
політики, внесення пропозицій до органів влади і управління з питань удосконалення
природоохоронного законодавства;
2.2.12. Розробка концепції та стратегії для різних форм та масштабів міського середовища;
2.2.13. Сприяння в створенні зв’язків архітектури та міського дизайну з іншими соціальними
сферами задля вирішення проблем громадян України;
2.2.14. Сприяння нормалізації міського життя в містах, що постраждали від військового
конфлікту на сході України, у тому числі шляхом проведення досліджень соціального та
економічного контексту трансформацій у місті;
2.2.15. Сприяння суспільній діяльності для поєднання урбаністики, культури і соціальної
есери життя громадян України;
2.2.16. Сприяння розвитку політики громадського здоров'я в Україні на засадах європейських
стандартів та кращих міжнародних практик
2.3. Для досягнення своєї мети Організація у встановленому законодавством порядку
має право:
2.3.1. надавати інформаційно-консультативну та методичну допомогу з питань організації
статистичного обліку і формування звітності закладам охорони здоров’я незалежно від
відомчого підпорядкування та форм власності;
2.3.2. сприяти закладам охорони здоров’я та практикуючим лікарям у використанні
досягнень науки, передового досвіду, практик, сучасних технологій діагностики та лікування
в сфері клінічної медицини та громадського здоров’я;
2.3.3. розробляти та вдосконалювати Законодавчі, інструктивні, методичні та організаційнорозпорядні документи щодо збереження і зміцнення здоров’я населення та поліпшення умов
життєдіяльності;
2.3.4. отримувати на безоплатній основі, у встановленому порядку, звітну, статистичну та
адміністративну інформацію від закладів охорони здоров’я незалежно від відомчого
підпорядкування "І форм власності, обробляти та аналізувати показники стану здоров’я
населення, ресурсів охорони здоров’я та діяльності медичних закладів;

2.3.5. поширювати інформацію про кращі практики в галузі громадського здоров'я, в тому
числі організовувати публічні заходи, конференції, семінари, круглі столи, тощо;
2.3.6. готувати та видавати збірки, довідники та аналітичні огляди стану здоров’я, ресурсів
охорони здоров’я для їх подальшого використання в діяльності медичних закладів;
2.3.7. надавати допомогу в обміні та поширенні інформації з питань довкілля та
збалансованого сталого) розвитку, сприяти доступу громадськості до відповідних
регіональних, національних та
міжнародних баз даних, створювати власні екологічні інформаційні системи та бази даних,
готувати аудіо-, відеоматеріали, бюлетені, методичні матеріали з питань захисту довкілля;
2.3.8. забезпечувати інформаційний супровід реалізації національних програм в галузі
охороні здоров’я, громадського здоров’я, екологічної сфери, безпеки та урбаністики;
2.3.9. проводити медико-економічний аналіз та маркетингові дослідження ресурсного убезпечення галузі охорони здоров’я, громадського здоров’я;
2.3.10. проводити експертну оцінку ситуацій, програм, практик та ін.;
2.3.11. проводити соціологічні, епідеміологічні, клінічні дослідження з дотриманням вимог
законодавства;
2.3.12. сприяти подальшому розвитку системи виховання, розвитку лідерських навичок,
формуванню у молоді відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих,
здійснення профілактики захворювань, активне утвердження цінностей і навичок здорового
способу життя;
2.3.13. сприяти впровадженню сучасних інформаційних технологій збору, обробки,
збереження та передачі статистичної інформації;
2.3.14. сприяти розробленню та впровадженню вітчизняних екологічно збалансованих,
енерго- та ресурсозберігаючих технологій в усіх галузях господарської діяльності,
посиленню інтеграції екологічної складової в усі сектори суспільного життя та економіки;
2.3.15. брати участь у національних та міжнародних проектах, пов’язаних з вирішенням
регіональних та транскордонних екологічних та медичних проблем;
2.3.16. проводити навчання з питань статутних напрямків діяльності Організації;
вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та напрями
своєї діяльності, пропагувати свою мету (цілі);
2.3.17. вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
2.3.18. проводити мирні зібрання;
2.3.19. засновувати засоби масової інформації;
2.3.20. готувати, друкувати та поширювати у будь-який, незаборонений законодавством
спосіб, інформаційні матеріали з метою захисту прав, інтересів і основоположних свобод
своїх членів та інших осіб, і реалізації мети Організації;
2.3.21. представляти й захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні
інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та
місцевого самоврядування, в усіх судових установах України, на підприємствах, в установах,
громадських та інших організаціях;
2.3.22. виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;
2.3.23. підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з
іноземними та міжнародними організаціями;
2.3.24. створювати товариства і підприємства, необхідні для виконання статутної мети
(цілей);
2.3.25. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових
прав Відповідно до чинного законодавства України;
2.3.26. проводити конференції, семінари, тренінги, конгреси, «круглі столи», пресконференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи,
лекції, симпозіуми, з’їзди “ та інші публічні заходи без мети отримання прибутку від цієї
діяльності;
2.3.27. розповсюджувати видавничу продукцію без отримання прибутку від цієї діяльності;
2.3.28. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у
з молінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.29. проводити громадські розслідування порушень прав та основоположних свобод
громадян;
2.3.30. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади,
органами місцевого --урядування для проведення консультацій з громадськими
об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
2.3.31. ідейно, організаційно підтримувати інші неприбуткові та неполітичні організації та
установи, надавати допомогу в їхньому створенні;
2.3.32. укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угоди про
співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до закону громадські спілки;
2.3.33. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та
міжнародними та урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних
договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
2.3.34. самостійно розпоряджатися своїм майном та коштами, що залишилися після сплати
податків та інших обов'язкових платежів, у відповідності із чинним законодавством України;
2.3.35. бути, відповідно до закону, виконавцем державного замовлення;
2.3.36. самостійно проводити опитування громадської думки з соціальних, економічних,
гуманітарних, освітніх, просвітницьких та інших питань, та замовляти такі опитування
спеціалізованим організаціям, підприємствам, установам
2.3.37. мати інші права, які не заборонені чинним законодавством України.
3.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація створюється на невизначений термін.
Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в
банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами
згідно з діючим законодавством України.
•
Організація може мати власну печатку, штампи із своїм найменуванням, може мати
бланки, символіку та іншу атрибутику (емблема, герб, прапор, інший розпізнавальний знак),
зразки яких затверджуються Правлінням Організації (за виключенням випадків,
передбачених п. 6.10.12 Статуту). Символіка Організації реєструється у встановленому
чинним законодавством порядку.
•
Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй
належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.
•
Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не
несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.
•
•

