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Проект із створення Мережі НУО дунайського басейну об’єднує більш ніж 110 організацій 
громадянського суспільства, установ та фізичних осіб, що знаходяться в 14 країнах басейну Дунаю. 
Вони працюють щоб підтримувати та захищати людські права в рамках Європейської стратегії для 
дунайського регіону та співпраці між Європейським Союзом та суміжними країнами в межах 
дунайського басейну. 
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Преамбула 
 

Дунайський форум громадянського суспільства покликаний підтримувати організації 
громадянського суспільства Дунайського Басейну. Його мета – створити платформу сприяння та 
посилення участі та співпраці громадянського суспільства в рамках Європейської стратегії 
розвитку Дунайського регіону. Його ключовими принципами є повага демократії та людських прав, 
верховенства права, порядок у владі, принципи ринкової економіки, соціально та екологічно 
сталий розвиток, принципи етнічної та гендерної рівності та релігійний баланс – все це визначає 
структуру та діяльність Форуму. 

1. Визначення 
Назва організації: Дунайський форум громадянського суспільства. 
Головний офіс Мережі розташовано в м. Айзенштадт (Австрія), Foster Europe, замок 

Естерхазі,  А-7000 Айзенштадт, Австрія 
Мережа є об'єднанням, як це визначено відповідно до законодавства країни, в якій 

знаходиться головний офіс. Вона може створювати спеціальні структури в інших країнах. 
Мережа - позапартійна та неприбуткова організаціїя. Жодна частина чистого прибутку не 

має використовуватись в будь-якій приватній організації або приватною особою. 

2. Мета об’єднання 
В рамках Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону (ЄСРДР) як 

визначено/прийнято (назва підсумкового документа, дата прийняття) а також подальших 
документів та в рамках співпраці Європейського Союзу та країни Європи, які входять до 
Дунайського регіону, задачами Дунайського форуму громадянського суспільства мають бути: 

• Підтримувати та розвивати Дунайську Стратегію керуючись принципам поваги демократії 
та людських прав, верховенства права, порядку у владі, принципам ринкової економіки та 
соціально та екологічно сталого розвитку.  

• Підтримувати існуючі недержавні, неприбуткові організації та їх об’єднання, створення 
незалежних та автономних недержавних організацій, посилення ролі та підтримки громадянського 
суспільства, участь, підтримка та координація діяльності їх членів.  

• Сприяти культурі діалогу та співпраці між громадянським суспільством і приватним 
сектором та органами влади в дунайському басейні.  

• Сприяти ділогу та солідарності між людьми та культурами.  

2.1. Діяльність 
В порядку досягнення своїх цілей ДФГС: 

• Скликає чергову Генеральну Асамблею (Дунайського форуму громадянського суспільства) 
принаймі кожен другий рік.  

• Взаємодіє зі всіма державними чи приватними, міжнародними чи регіональними 
установами, чия діяльність близька цілям ДФГС.  

• Ініціює дослідження та розробку документів.  

2.2. Ресурси  
Фінансові ресурси ДФГС складаються з членських внесків та будь-яких інших дозволених 

законом ресурсів, приватних та державних пожертвувань, приватних та державних проектних 
коштів, а також допомоги, що пропонують муніципалітети, регіони та Австрійська Республіка, 
іноземні держави, організації ЄС, а також інші іноземні організації. 

2.3. Мова  
Робочою мовою Дунайського Форуму Громадянського Суспільства є англійська. 

3. Члени 

3.1. Членство  
Членство в ДФГС повино бути відкрите для громадських організацій, діяльність яких 
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заснована на принципах поваги демократії та людських прав, верховенста права, порядку у владі, 
принципах ринкової економіки та суспільно та екологічно сталого розвитку. 

Члени ДФГС – це недержавні, неприбуткові та позапартійні організації, академічні установи 
та особи з досвідом в сфері повязаній із Дунайською стратегією, тобто громадські організації на 
місцях, профспілки, релігійні групи, групи меншин, мозкові центри, некомерційні фонди, 
національні та міжнародні організації громадянського суспільства, мережі та інші суб'єкти 
громадянського суспільства в басейні Дунаю. 

3.2. Основні критерії для членства в ДФГС:  

3.2.1. Регіональні / географічні критерії  
Члени ДФГС походять з організацій громадянського суспільства країн Дунайської стратегії, 

а також з мінародних організцій та мереж (Їхня кількість для кожної країни повина бути 
збалансована). 

3.2.2. Різноманіття та можливості  
Члени мають представляти все різноманіття суб'єктів громадянського суспільства. ДФГС 

повинен мати можливість робити внески в тематичні перспективи Дунайської Стратегії. 

3.2.3. Досвід  
Члени повинні обиратися, спираючись на попередній досвід та поточну діяльність в 

дунайському регіоні. 

3.3. Типи членства  
Члени ДФГС поділяються на: 

• Постійних членів  
• Спостерігачів 

3.3.1. Постійні члени  
Постійними членами Мережі є національні або регіональні недержавні організації, 

академічні установи, що визнані Генеральною Асамблеєю як такі, що належать до однієї з країн-
партнерів Дунайської Стратегії, та ті що є незалежними від урядових структур, позапартійними та 
діють в рамках щонайменш одного з пріоритетних напрямків, визначених в Дунайській Стратегії. 
Для того, щоб бути визнаними в якості такого, Постійні Члени повинні, до того, як їх визнали, 
продемонстрували свою здатність організовувати і підтримувати основні види діяльності Мережі, а 
також готовність брати участь в загальних регіональних ініціативах Дунайської стратегії. Постійні 
члени мають право голосу на Генеральній Асамблеї. 

3.3.2. Спостерігачі (непостійні учасники)  
Статус спостерігачів (непостійних учасників) може надаватися організаціям або установам 

з країн, що не входять до сфери Дунайської стратегії, а також організаціям та установам, що не 
можуть приєднатись до мережі як повні та активні члени такі як міжнародні та міжурядові 
організації. 

Спостерігачі можуть брати участь у всіх активностях ДФГС, але вони не уповноважені 
голосувати. Вони мають право бути присутніми на Генеральній Асамблеї та виступати на її 
засідіннях. 

3.3.3. Членський внесок  
Внесок для членів (постійних та спостерігачів) складає 100 евро. На запит від Члена до 

Виконавчого Комітету можливе зниження внеску на один рік до 50 євро та/або тимчасове 
скасування внеску на один рік. 

3.4. Набуття членства/ Терміни та умови  
Для того, щоб стати Постійним членом або Спостерігачем (Асоційованим членом), 

організація повина: 
• Відповідати умовам, передбаченими статтями 3.2.1 – 3.2.3 цього Статуту. 
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• Надати свій статут в письмовій формі разом з листом, яке підтверджує, що її діяльність 
відповідає цілям ДФГС.  

• Дотримуватись цього Статуту.  
• Надати Рекомендаційний лист, підписаний щонайменш двома Постійними Членами ДФГС, 

або для Спостерігачів (Асоційованих членів), двома Спостерігачами (Асоційованими членами) або 
Постійними Членами.  

Внутрішні правила визначають критерії членства ДФГС, яких повинен дотримуватись 
Виконавчий Комітет перед прийняттям рішення щодо підтримки або відмови будь-якому з 
кандидатів. 

Заява на членство повинна бути надіслана до Секретаріату ДФГС. Звідти надсилають 
попередню рецензію до Виконавчого Комітету, який рекомендує нового Члена Генеральній 
Асамблеї. Лише Генеральна Асамблея приймає рішення щодо прийняття Члена. Виконавчий 
Комітет може утриматися від подання конкретних заявок на членство. 

Заявка на членство не може бути передана на затвердження, якщо вона надіслана менш 
ніж за 3 місяці до проведення Генеральної Асаблеї. 

Виконавчий Комітет може прийняти рішення, що організація, заява на членство якої була 
надіслана з виконанням всіх вимог, може включатися повністю або частково в діяльність ДФГС, в 
очікуванні затвердження членства Генеральною Асамблеєю. 

Внутрішні правила передбачають умови для заяв та членства. 

3.5. Припинення членства 
Членство ДФГС припиняється з причин: 

• відставки  
• виключення 
• вигнання  

3.5.1. Відставка  
Будь-який Член може піти у відставку з членства в ДФГС. Для цього він повинен надіслати 

до Секретаріату лист, що виявляє цей намір, підписаний його офіційним представником. 
Виконавчий Комітет офіційно визнає відставку. Відставка Члена не анулює обов'язок сплатити 
членський внесок або будь-яку іншу суму заборгованих коштів. 

3.5.2. Виключення  
Виконавчий Комітет може виключити Члена, якщо з'ясує, що: Член припинив зв'язок з 

ДФГС; припинив усі активності, що пов’язані із роботою та цілями визначеними Статутом ДФГС; 
або у випадку невиконання своїх фінансових зобов’язань. 

Перед прийняттям рішення щодо виключення, Виконавчий Комітет надає Членові 
пропозицію дати пояснення. 

Член може оскаржити своє виключення в Генеральній Асамблеї відповідно процедурі 
визначеною Внутрішніми правилами. 

Виконавчий Комітет надає звіт до Генеральної Асамблеї щодо всіх виключень, які мали 
місце з моменту збору останньої Генеральної Асамблеї. 

3.5.3. Вигнання  
Члена може бути вигнано лише у випадку порушення принципів ДФГС (встановленні 

статтями 2.1 та 2.2 цього Статуту). Вигнання має бути визнано Генеральної Асамблеєю, за 
запитом Виконавчого Комітету, після того як Члену  надано можливість надати пояснення. 

У випадку, коли принципи ДФГС порушені Членом, або у випадку, коли поведінка Члена 
ставить під загрозу роботу ДФГС, Виконавчий Комітет може вирішити призупинити членство Члена 
після того, як буде надана можливість дати пояснення. Це призупинення перестає 
застосовуватися, якщо Виконавчий комітет не продовжує процедуру вигнання відповідного Члена 
або не просить Генеральну Асамблею вигнати члена. Член із призупиненим членством не може 
брати участь у Генеральній Асамблеї, за винятком слухання його справи. Генеральна Асамблея 
має прийняти остаточне рішення щодо членства на своєму наступному засіданні. 

4. Органи ДФГС, що приймають рішення 
Органами ДФГС, що приймають рішення є: Генеральна Асамблея (Форум), Виконавчий 
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Комітет та Секретаріат. 

4.1. Генеральна Ассамблея Форуму  

4.1.1. Повноваження  
Генеральна Асамблея Форуму має наступні владні повноваження: 

• Обирати Президента, Віце-Президента та Скарбника.  
• Контролювати прийняття Членів і всіх відмов.  
• Контролювати виключення і вигнання Членів.  
• Змінювати Статут.  
• Оголошувати розпущення організації 
• Голосувати щодо звіту діяльності та фінансового звіту, схвалювати або відхиляти 

фінансовий звіт.  
• Визначати загальний напрямок організації і гарантувати його реалізацію. 
• Викладати програму заходів за рекомендацією Виконавчого Комітету. 
• Голосувати щодо бюджету.  
• Голосувати щодо збільшення Членських внесків.  

Більш загально, контролювати всі питання, що передані Виконавчим Комітетом або 
Постійним Членом, що випливають з умов, викладених у цьому Статуті.  

4.1.2. Участь та представництво в Генеральній Асамблеї 
Участь в Генеральній Асамблеї беруть: 

• Постійні Члени, які сплатили членський внесок, мають право голосу.  
• Спостерігачі, без права голосу.  

Постійних Членів та Спостерігачів представляють в Генеральній Асамблеї по одній особі 
від кожного. 

Виконавчий Комітет може обирати кого запросити, якщо необхідна допомога в роботі 
Генеральної Асамблеї. 

4.1.3. Зустрічі Генеральної Асамблеї Форуму  
Генеральна Асамблея збирається кожні 2 роки. Час та місце проведення Генеральної 

Асамблеї визначає Виконавчий Комітет. Засідання Генеральної Асамблеї може пройти в будь-якій 
з країн-партнерів. Виконавчий Комітет зобов’язанний надати програму заздалегідь. 10% Членів 
можуть в письмовій формі вимагати включеня позачергових пунктів в програму Генеральної 
Асамблеї. 

Виконавчий Комітет зобов’язаний скликати Позачергове засідання Генеральної Асамблеї із 
спеціальною програмою за вимогою однієї десятої частини Членів, або за вимогою скарбника та 
віце-скарбника. Якщо Виконавчий Комітет не виконує свої обов'язки протягом 14 днів, заявники 
мають право на скликання позачергової Генеральної Асамблеї самостійно. 

Виконавчий Комітет зобов’язаний надавати річний звіт по діяльності, а також річний 
фінансовий звіт ДФГС. 

Секретаріат веде протокол рішень Генеральної Асамблеї. Ці протоколи підписуються 
Президентом та членами Виконавчого Комітету ДФГС. 

4.1.4. Програма, обмеження часу та Керівний Комітет  
Виконавчий Комітет складає попередню програму як вказано у Внутрішніх правилах. 

Виконавчий Комітет може скликати Керівний Комітет Генеральної Асамблеї, який гарантуватиме 
своєчасне та організоване проведення Генеральної Асамблеї до виборів Президента, Віце-
президента, Скарбника та Віце-скарбника. 

• Гарантування, що що присутні Члени відповідають всім процедурам та їх членськи внески 
були сплачен.  

• Затвердження програми.  
• Огляд і голосування щодо звіту про діяльність Виконавчого Комітету. 
• Огляд і голосування щодо фінансового звіту, заяв, і звіту Аудитора.  
• Огляд і голосування щодо проекту програми діяльності та загальних напрямків, 

представлених Виконавчим комітетом. 
• Огляд і голосування щодо проекту попереднього бюджету. 
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• Призначення Аудитора.  
• Огляд і голосування щодо заявок на членство, які були прийняті, а також Членів, які були 

виключені та будь-яких звільнень, що могли мати місце. 
• Вибори Президента та членів Виконавчого комітету і будь-які звільнення, що могли мати 

місце. 
Члени ДФГС повинні знати дату та місце проведення Генеральної Асамблеї щонайменш за 

75 днів перед першим днем засідання Генеральної Асамблеї. Процедура зазначена у Внутрішніх 
правиламах. Генеральна Асамблея керує усіма питаннями, які направив до неї Виконавчий 
Комітет або Постійні Члени за умови відповідності Статуту та Внутрішнім правилам.  

4.1.5. Голосування за довіренюстю, голосування та кворум 
Голосування поштою не допускається. 
Постійні Члени мають право віддавати свій голос за дорученням від імені іншого 

Постійного Члена. Кожен Постійний Член може проголосувати по довіреності один раз. Члени 
повинні проінформувати в письмовій формі Виконавчий Комітет перед Генеральною Асамблеєю, 
за кого вони віддали свій голос. 

Рішення Асамблеї є дійсним лише у випадку, якщо присутні або представлені (за 
довіреністю) щонайменш половина плюс один Постійних Членів. Якщо на Генеральній Асамблеї 
присутні та представлені менше половини плюс один Постійних Членів, то засідання може бути 
перенесене на 30 хвилин. Після цього Генеральна Асамблея має кворум 10% Постійних Членів, 
що присутні або представлені. 

Кожен Постійний Член має право одного голосу. 
Вибори завжди проводяться шляхом таємного голосування. Все інше голосування 

відкрите. 
Обговорення Позачергової Генеральної Асамблеї дійсне лише за умови, що присутні або 

представлені за дорученням половина плюс один член. Якщо кворуму не досягнуто, може 
скликатися друга Позачергова Генеральна Асамблея. Обговорення цієї Асамблеї вважається 
дійсним незалежно від кількості присутніх або представлених Членів. 

4.1.6. Необхідна більшість  
Всі рішення, що приймаються Генеральною Асамблеєю, приймаються простою більшістю 

голосів. 
Зміни місцезнаходження головного офісу, поправки до Статуту та рішення щодо 

виключення організацій можуть прийматися лише більшістю у кількості двох третин від присутніх 
та представлених Членів. 

4.2. Виконавчий Комітет 

4.2.1. Структура  
Виконавчий Комітет складається з голів Робочих Груп, Президенту, а також Віце-

президенту та Скарбника/Віце-скарбника. Президент, а також Віце-президент та Скарбник/Віце-
скарбник складають Керівний Комітет Виконавчого Комітета. 

Президент та Віце-президент можуть бути з різних країн та різної статі. 

4.2.2. Тривалість та поновлення мандатів  
Члени Виконавчого Комітету (голови Робочих Груп) обираються членами Робочих Груп 

терміном на 2 роки. Вони можуть бути переобрані. 
Якщо ж члена Виконавчого (голів Робочих Груп) обирають Президентом, Віце-президентом 

або Скарбником, кількість строків перебування головою Робочої Групи не враховується. 

4.2.3. Кандидатура  
Кандидатура повинна бути висунута до Секретаріату щонайменш за 45 днів перед першим 

днем Генеральної Асамблеї. Процедура передбачена Внутрішніми правилами. 
Кандидатури надсилаються Членам ДФГС в той самий час, що й інші запропоновані 

документи згідно часових обмежень, передбачених статтею 4.2.4. 
Інші терміни та умови, що регулюють подання кандидатури передбачено Внутрішніми 

правилами  
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4.2.4. Вибори  
Вибори проходять шляхом таємного голосування та простою більшістю Постійних Членів, 

що присутні та представлені на Генеральній Асамблеї  
За умови рівної кількості голосів у кандидата-чоловіка та кандидата-жінки, перемагає 

кандидат-жінка. 
Президент, Віце-президент та Скарбник обираються шляхом таємного голосування. 

4.2.5. Звільнення, непрацездатність, відставка, т автрата мандата членами Виконавчого 
Комітету  
 
Позачергова Генеральна Асамблея може прийняти рішення абсолютною більшістю 

присутніх або представлених Членів на таємному голосуванні щодо звільнення будь-якого члена 
Виконавчого Комітету, за умови, що вищезгаданому членові була дана можливість надати 
пояснення. 

Будь-якого члена Виконавчого комітету, який без поважної причини не був присутнім на 
трьох послідовних засіданнях Виконавчого Комітету, може бути звільнено з її/його посади. 

Рішення про таке звільнення приймається абсолютною більшістю присутніх Членів 
Виконавчого Комітету шляхом таємного голосування, після того як членові Виконавчого Комітету 
буде надано можливість дати пояснення. Член, щодо звільнення якого проводять голосування, 
має право голосу. 

Постійний Член, представник якого був звільнений з Виконавчого Комітету через 
неодноразову відсутність, не може виставляти свою кандидатуру на наступній Генеральній 
Асамблеї. 

Звільнений член Виконавчого Комітету не замінюється. 
Якщо представник Члена не в змозі продовжувати виконувати свої обов’язки, Виконавчий 

Комітет просить Члена призначити іншого представника. Якщо іншого представника не 
призначено протягом розумного строку, то Член вважається таким, що подав у відставку. 

Виконавчий Комітет офіційно визнає цю ситуацію інформуючи відповідного Члена та інших 
Членів. 

Якщо, з будь якої причини, Президент не здатний виконувати свої обов'язки, то Віце-
президент приймає обов'язки Президента до наступної Генеральної Асамблеї. 

4.2.6. Засідання, кворум та програма  
Виконавчий Комітет збирається щонайменш два рази на рік окрім зустрічей, що мають 

місце одразу після Генеральної Асамблеї. 
Додаткова зустріч може відбуватися за рішенням Президента або на запит однієї третини 

членів Комітету. 
Обговорення Виконавчого Комітету дійсні лише у випадку присутності щонайменш 

половини плюс одного члена та Президента (або за його дорученням Віце-президента). Член 
Виконавчого Комітету не може голосувати за дорученням іншого члена. Може проводитися не 
більш одного засідання Виконавчого Комітету поспіль без присутності Скарбника. 

Якщо не досягнуто консенсусу, то рішення приймається простою більшістю присутніх 
членів. У разі рівності голосів, Президент може віддати вирішальний голос. 

Члени Виконавчого Комітету інформуються щодо засідання Комітету щонайменш за 30 
днів, а після цього повідомлення отримують попередню програму. Кінцева програма та будь-які 
необхідні документи повинні досягти члена Комітету щонайменш за десять днів до зустрічі. 

В екстрених випадках, члени Виконавчого Комітету можуть бути ознайомлені в письмовій 
формі з особливих питань за ініціативи Президента. Це може бути зроблено електронною 
адресою. Відсутність будь-якої відповіді на запитання в оговорені строки означає згоду. 

4.2.7. Повноваження Виконавчого Комітету та його членів  
Виконавчий Комітет впроваджує рішення Генеральної Асамблеї 
За умови схвалення Генеральною Асамблеєю, Виконавчий Комітет в проміжках між її 

зустрічами видає загальні настанови керування діяльністю ДФГС та консультує Постійних Членів з 
важливих питань, що стосуються політики Мережі. Зокрема, Виконавчий Комітет відповідає за 
проведення наступних заходів: 

• Підготовка програм заходів на два роки, яка буде представлена на наступному засіданні 
Генеральної Асамблеї. 
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• Розробка попереднього бюджету на два роки для Мережі.  
• Підготовка річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту ДФГС.  
• Створення робочих груп (підгруп) та, якщо це необхідно, тимчасових або постійних 

оперативних груп, яким доручено розробити програми або політики, надати рекомендації 
Виконавчому Комітету та забезпечити ефективне впровадження наказів та програм ДФГС.  

• Контроль за роботою різних структур та робочих підгруп з конкретних завдань. 
• Удосконалення та налагодження зв’язків між Членами ДФГС, між ДФГС та установами 

Дунайської Стратегії, а також з усіма установами, що зацікавлені у цій сфері.  
• Здійснення всіх повноважень, що не входять в юрисдикцію Генеральної Асамблеї.  

Коли потрібне рішення Генеральної Асамблеї, але брак часу не дозволяє скликання, 
Виконавчий Комітет має владні повноваження прийняти відповідне рішення після консультацій з 
Постійними Членами. Це рішення має бути ратифіковано Генеральною Асамблеєю пізніше. 

Розподіл завдань між членами Виконавчого Комітету відбувається на першій зустрічі. 
Президент є представником ДФГС та здійснює нагляд за ефективною роботою в мережі 

консультуючись з Виконавчим Комітетом. Виконавчий Комітет відповідальний за розвиток та 
впровадження політики ДФГС. Президент представляє ДФГС у будь-яких офіційних позовах, що 
можуть виникати. Між зустрічами Виконавчого Комітету, Президент відповідальний за контроль 
роботи Виконавчого Директора та Секретаріата у відповідності до політик, що розвиваються 
Виконавчим Комітетом. Президент може передавати повноваження членам Виконавчого Комітету. 

Віце-президент діє від імені Президента за його відсутності. Віце-президент надає 
допомогу Президентові у виконанні її/його обов’язків. Віце-президент несе відповідальність за 
політики, що встановлені Виконавчим Комітетом. 

Скарбник здійснює фінансовий розвиток та управління в Мережі в тісній взаємодії з 
Виконавчим Комітетом та Виконавчим Директором. Він звітує у Виконавчий Комітет про свої 
зустрічі. Скарбник повинен представити фінансовий звіт на Генеральній Асамблеї. 

Виконавчий Комітет затверджує Внутрішні правила на своїй першій нараді. 

4.2.8. Вирішення спорів  
Суперечки, що виникають у ДФГС розглядаються арбітражним судом. Склад арбітражного 

суду та процедура визначається Виконавчим Комітетом та затверджується Генеральною 
Асамблеєю. 

5. Секретаріат 
Секретаріат включає всіх найманих робітників ДФГС. 

5.1. Виконавчий Директор 
Виконавчий Директор призначається Виконавчим Комітетом. 
Виконавчий Директор може бути присутнім на засіданнях Виконавчого Комітету з правом 

дорадчого голосу, а також на засіданнях усіх інших органів ДФГС. 
Виконавчий Директор бере участь в розробці плану дій ДФГС, бюджету та інших заходах. 
Виконавчий Директор несе відповідальність за співробітників Секретаріату. Вона/він 

наймає та звільняє службовців у взаємодії із Президентом, Віце-президентом та Скарбником. 
Виконавчий Директор організовує роботу Секретаріату та керує його щоденну діяльність. 
У випадку, коли Виконавчого Директора не призначили, Президент бере на себе 

повноваження Виконавчого Директора. 

5.2. Секретаріат 
Секретаріат є оперативним бюро ДФГС. Він відповідає за втілення в життя рішень 

Генеральної Асамблеї та Виконавчого Комітету. Він готує роботу Виконавчого Комітету та Робочих 
Груп та забезпечує зв'язок між Членами ДФГС 

6. Фінансові питання 

6.1. Фінансовий рік  
Фінансовий рік триває з 1 січня до 31 грудня. 

6.2. Фінансові зобов'язання 
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Виконавчий Комітет, Президент, Скарбник та Виконавчий Директор можуть індивідуально 
або в складі групи здійснювати фінансову діяльність ДФГС у відповідності до наступного: 

Виконавчий комітет має виключні повноваження для покупки або продажу нерухомості та 
укладання іпотечних контрактів, що відносяться до покупки цього майна.  

Контракти з донорами та заявки на фінансування, подані до донарів донорів на суму від 10 
000 до 30 000 євро укладаються та підписуються Виконавчим Директором за згодою Скарбинка. 
Контракти і заявки на суму, що перевищує 30 000 євро укладаються та підписуються Виконавчим 
Директором за згодою Президента, Віце-президента і Скарбника. 

Виконавчий директор може підписувати щоденні витрати ДФГС, забезпечуючи, що ці 
витрати залишаються в межах бюджету, затвердженого Виконавчим Комітетом. Він/вона 
відповідає за управління грошовими потоками ДФГС. 

Виконавчий директор може дозволити співробітникові секретаріату витрачати гроші, що 
відносяться до щоденних питань в рамках бюджету, затвердженого Виконавчим Комітетом. 

Виконавчий Комітет інформується про договори, укладені з донорами, щодо найму та 
звільнення найманих працівників і всіх інших питань, які можуть вплинути на діяльність ДФГС. 

6.3. Бюджет  
Крім дворічного бюджету, прийнятого Генеральною Асамблеєю, Виконавчий комітет 

приймає попередній річний бюджет на своїй першій нараді. 

6.4. Фінансовий контроль 
Фінансові звіти повинні бути підготовлені відповідно до прийнятих стандартів країни, в якій 

розташований головний офіс ДФГС і зі стандартами, які також є прийнятними для донорів. 
Кожен фінансовий рік, аудитор складає і подає звіт Виконавчому Комітету. 
Аудитор запрошується на Генеральну Асамблею для представлення звіту щодо останніх 

двох фінансових років. 
У період між засіданнями Генеральної Асамблеї, Виконавчий Комітет здійснює нагляд за 

рахунками і звітом аудитора. 

7. Поправки до Статуту та анулювання 

7.1. Поправки до Статуту  
Тільки Генеральна Асамблея може внести поправки в Статут. 
Щоб бути прийнятним для обговорення Генеральною Асамблеєю, запропоновані поправки 

до Статуту повинні бути представлені Виконавчим Комітетом ДФГС або однією п'ятою Постійних 
Членів ДФГС відповідно строкам, що викладені нижче. 

Генеральна Асамблея не може обговорювати будь-які інші поправки, в тому числі 
альтернативи поправок, що подані для обговорення в установленому Статутом порядку і терміни. 

Виконавчий Комітет повідомляє Членів ДФГС щодо будь-яких поправок до Статуту, які він 
хотів б запропонувати або які він отримав, принаймні за 75 днів до першого дня Генеральної 
Асамблеї. 

Постійні Члени ДФГС мають крайній термін 45 днів до першого дня Генеральної Асамблеї 
щоб запропонувати свої думки, представити нові поправки або змінити запропоновані поправки. 

Принаймні за 30 днів до першого дня Генеральної Асамблеї доповідь, що складена 
Виконавчим Комітетом із поправками, які запропоновані Виконавчим Комітетом і/або не менше 
однієї п'ятої Постійних Членів відправляється до Членів ДФГС. 

Відповідно до умов кворуму, встановлених для засідань Генеральної Асамблеї, 
Генеральна Асамблея забезпечує вирішення більшістю у дві третини голосів присутніх або 
представлених Членів. 

7.2. Розпущення  
ДФГС може бути розпущений тільки після позачергового скликання Генеральної Асамблеї. 
Пропозиція щодо розпущення ДФГС може бути зроблена тільки Виконавчим Комітетом. 
Розпущення може бути оголошене тільки якщо дві третини членів присутні чи представлені 

на першому скликаному засіданні. Якщо кворум не досягнуто, може бути скликана друга нарада 
Генеральної Асамблеї. У цьому випадку, обговорення Асамблеї вважаються дійсними незалежно 
від числа присутніх або представлених Членів. 

Ці другі збори можуть бути скликані в той же час що й перша нарада, а друга нарада 
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Генеральної Асамблеї може відбуватися відразу після першої. 
У разі розпущення, і після ліквідації зобов'язань, будь-які можливі активи, що залишилися 

після ліквідації повинні бути передані в іншу неприбуткову, позапартійну організацію, що 
покликана сприяти розвитку громадянського суспільства в басейні Дунаю. 

8. Внутрішні правила 
Набір Внутрішніх правил може доповнювати умови прийнятого Статуту. 
Виконавчий Комітет приймає Внутрішні правила більшістю у дві третини членів. 
Члени ДФГС інформуються щодо Внутрішніх правил. 

9. Набуття чинності 
Цей Статут розповсюджує свою дію на засідання Першої Генеральної Асамблеї. 
Статут набрав чинності на засіданні Другої Генеральної Асамблеї, що відбулося у вересні 

2013 року. 


