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ВГО «ЗООСВІТ» 

І.Загальні положення. 

1.1. Осередки Всеукраїнської громадської організації «Об'єднання любителів птахів та 
дрібних хатніх тварин «Зоосвіт» (надалі за текстом Осередки) є составною частиною 
неприбуткової Всеукраїнської громадської організації «Об'єднання любителів птахів та 
дрібних хатніх тварин «Зоосвіт» (надалі за текстом ВГО «Зоосвіт»), які виконують 
представницькі та координуючі функції в системі ВГО «Зоосвіт» на місцях відносно 
членів ВГО «Зоосвіт», які об'єдналися на основі спільності інтересів громадян України -
власників птахів та дрібних хатніх тварин для спільної реалізації мети та завдань, 
передбачених статутом ВГО «Зоосвіт». 

Осередки створюються у відповідності до законодавства України та Статуту ВГО 
«Зоосвіт» без права юридичної особи шляхом повідомлення. 

1.2. Осередки здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту ВГО «Зоосвіт» та цього 
Положення. 

1.3. Діяльність Осередків поширюється на територію відповідної адміністративно-
територіальної одиниці України на якій вони зареєстровані. 

1.4. Осередки користуються символікою ВГО «Зоосвіт», яка зареєстрована в 
установленому законодавством порядку. 

1.5. Осередки мають свої штампи чи печатки, які узгоджені та затверджені Правлінням 
ВГО «7оосвіт». 

2. Мета та завдання. 

2.1. Основною метою діяльності Осередків є задоволення та захист законних інтересів 
членів ВГО «Зоосвіт» на місцях, а також популяризація і організація заходів, що 
спрямовані на розвиток і поліпшення культури утримання декоративних тварин і птахів в 
умовах неволі. 

2.2. Основними завданнями Осередків є: 
- здійснення діяльності на досягнення мети і завдань визначених Статутом ВГО 

«Зоосвіт»; 
- сприяння збереженню та покращенню генофонду екзотичних, декоративних, співочих 
та інших птахів, що розводяться та утримуються в умовах неволі, та інших дрібних 
хатніх тварин шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на 
досвід міжнародної та вітчизняної спільноти; 

- об'єднання любителів птахів і різноманітних хатніх тварин свого регіону; 



- ведення необхідної обліково-племінної документації що розроблена та затверджена 
Правлінням ВГО «Зоосвіт»; 

- сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів ВГО «Зоосвіт» на 
місцях; 

- надання безоплатних консультаційних послуг громадянам та організаціям з питань 
утримання в неволі птахів та інших дрібних тварин. 

3. Напрями і форми діяльності. 

Для досягнення мети та завдань Осередки в порядку, встановленому законодавством, 
здійснюють наступні напрямки діяльності: 

- здійснюють представницькі функції ВГО «Зоосвіт» на території діяльності Осередку; 
- поширюють інформацію про ідеї та цілі ВГО «Зоосвіт»; 
- здійснюють племінну роботу з птахами та дрібними тваринами, власники 

яких є членами ВГО «Зоосвіт» та перебувають на обліку в Осередку; 
- готують документи до єдиної племінної книги птахів та тварин ВГО «Зоосвіт», 

видають членам ВГО «Зоосвіт», що перебувають на обліку в Осередку, отримані в 
головному офісі ВГО «Зоосвіт» родоводи та інші іменні документи із застосуванням 
абревіатури та логотипу ВГО»Зоосвіт»; 

- організовують та проводять племінні заходи птахів та тварин, власники яких 
перебувають на обліку в Осередку; 

- організовують та беруть участь у виставках птахів та інших тварин згідно з планом 
ВГО «Зоосвіт»; 

- організовують та проводять семінари, навчальні курси з охорони та утримання птахів, 
собак, кішок, рептилій і амфібій, гризунів та інших домашніх тварин; 

- сприяють навчанню, підготовці та атестації експертів, інструкторів та інших фахівців 
ВГО «Зоосвіт»; 

- вживають заходів щодо залучення молоді до заходів ВГО «Зоосвіт», спрямованих на 
боротьбу з проявами жорстокого поводження з птахами, тваринами взагалі і формуванню 
у суспільства гуманного відношення до живих істот; 

- слідкують за дотриманням етики і гуманності членами ВГО «Зоосвіт», що стоять на 
обліку в Осередку; 

- беруть участь у благодійній діяльності. 

4. Управління. 

4.1. Керівництво Осередком здійснюють Керівник та відповідальний секретар. 

4.2. Керівник Осередку: 
- призначається та звільняється з займаної посади Головою Правління ВГО «Зоосвіт»; 
- здійснює загальне керівництво та контроль над виконанням статутних завдань 

ВГО «Зоосвіт» серед членів організації на території діяльності Осередку; 
- за дорученням Правління ВГО «Зоосвіт» представляє інтереси ВГО «Зоосвіт» в 

місцевих органах влади та інших громадських організаціях; 
- звітує перед Правлінням ВГО «Зоосвіт» про виконану роботу Осередка. 

4.3. Відповідальний секретар Осередку: 
- призначається та звільняється з займаної посади Керівником Осередку; 
- веде діловодство Осередку; 
- звітує перед Керівником Осередку про виконану роботу. 



4.4. У разі потреби в структурі Осередку можуть створюватися секції та профільні комісії. 
Порядок створення та роботи секцій та профільних комісій визначається окремими 
Положеннями, які затверджуються Правлінням ВГО «Зоосвіт» 

5. Внесення змін та доповнень до Положення. 

Всі зміни та доповнення розглядаються й затверджуються Правлінням ВГО «Зоосвіт». 

6. Припинення діяльності Осередків. 

Діяльність Осередків може бути припинена шляхом їх реорганізації й ліквідації за 
рішенням Правління ВГО «Зоосвіт». 


