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I. Загальні положення 

1.1. Асоціація Національної всеукраїнської музичної спілки «Всеукраїнське хорове 

товариство імені Миколи Леонтовича» (надалі Товариство) - є Всеукраїнською творчою 

громадською організацією в складі Національної всеукраїнської музичної спілки (НВМС) 

(надалі Спілка), що на добровільних засадах об’єднує професійних диригентів-хормейстерів, 

хорові колективи (як колективних членів) в Україні і діє на принципах самоврядування, 

взаємодопомоги і співробітництва, не втручання в творчий процес, вільного вибору форм і 

методів творчої діяльності, визнання авторських прав. 

Повне найменування Товариства – АСОЦІАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ СПІЛКИ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ХОРОВЕ ТОВАРИСТВО 

ІМЕНІ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА» 

Скорочене найменування Товариства – ХОРОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. М. 

ЛЕОНТОВИЧА 

Повне найменування Товариства англійською мовою – Association of National Pan-

Ukrainian Music Community "Pan-Ukrainian choral society named after Mykolа Leontovych" 

Скорочене найменування Товариства англійською мовою – Mykola Leontovych 

choral society  

1.2. Діяльність Товариства спрямована на забезпечення свободи творчості і участі 

широких верств населення в культурному житті України, збереження історичної і культурної 

спадщини в жанрі хорового мистецтва і розвиток національної хорової традиції в Україні та 

за її межами. 
1.3. Товариство є суб'єктом творчої діяльності. 
1.4. Товариство діє на основі цього Статуту, Статуту Національної всеукраїнської 

музичної спілки, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про 

професійних творчих працівників та творчі спілки” та чинним законодавством України. 
1.5. Товариство незалежне у своїй статутній діяльності від органів державної влади і 

органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій. 
1.6. Товариство може засновувати або вступати в міжнародні творчі організації, 

підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати 

участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України. 
1.7. Товариство може вступати в союзи (асоціації) громадських організацій. 
1.8. Товариство може створювати філіали і представництва як на території України так і 

за її межами. 
1.9. На працівників Товариства поширюється Кодекс законів про працю України, 

законодавство України соціальне забезпечення і соціальне страхування. 
1.10. Товариство може мати бланк зі своєю назвою, малу печатку та штамп, а також 

логотип та емблему. 
1.11. Товариство діє завдяки праці на громадських засадах його членів. Як волонтери 

можуть запрошуватися до співпраці також і не члени Товариства. 
1.12. Місце знаходження Товариства: вулиця Пушкінська 32, м. Київ, 01004. 

 

ІІ. Мета, завдання, предмет та основні форми діяльності 
 

2.1. Основною метою Товариства є збереження і розвиток українського хорового 

мистецтва, підвищення його ролі у духовному житті суспільства, у справі відродження і 

популяризації національних музичних традицій, кращих здобутків вітчизняної і світової 

хорової культури та захист спільних інтересів  членів Товариства. Підтримка діяльності членів 

Товариства в популяризації української хорової культури. Долучення до хорового співу 

широких верств українського суспільства. 
2.2. Основними завданнями Товариства є: 

- творча діяльність, спрямована на розвиток національної хорової культури; 

- розроблення і втілення в життя культурно-мистецьких заходів; 
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- забезпечення інтересів своїх членів, сприяння захисту їх творчої свободи, авторських, 

професійних і соціальних прав;  

- сприяння професійному становленню творчої молоді, розвитку народної музичної 

творчості, збереженню і дослідженню хорової спадщини; 

- підтримка розвитку хормейстерської освіти, хорознавства і музичної критики; 

- внесення пропозицій та скарг до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування щодо діяльності Товариства; 

- здійснення міжнародних заходів, контактів, зв’язків з питань, що відносяться до 

статутної діяльності Товариства. 

2.3. Для реалізації статутних завдань і мети, Товариство діє у відповідності з чинним 

законодавством та встановленим порядком: 

- організовує  різноманітну творчу, інформаційну, видавничу діяльність;                       

- створює аудіовізуальну продукцію;                                                                                                                                         

- проводить Всеукраїнські та Міжнародні фестивалі та конкурси, огляди, семінари, 

лекції, конференції, круглі столи, майстер-класи, виставки, авторські вечори, 

прем’єри, аукціони, ярмарки, тощо; 

- організовує бенефіси, благодійні вечори та концерти; 

- організовує і проводить дослідження про життя, діяльність, творчу спадщину видатних 

українських хорових диригентів та колективів в Україні та діаспорі;    

- засновує засоби масової інформації, науково-методичні центри; 

- сприяє координації творчих зв’язків професіоналів і любителів хорової музики, 

практикує стажування членів Товариства у видатних майстрів хорового мистецтва в Україні 

так і за її межами; 

- за сприяння НВМС надає членам Товариства творчі відрядження;  

- порушує клопотання перед Секретаріатом Спілки про встановлення стипендій, премій 

в галузі хорового мистецтва за рахунок Фонду Спілки; 

- сприяє працевлаштуванню своїх членів; 

- реалізує спільно із партнерами інших країн програми, котрі спрямовані на виконання 

статутних завдань Спілки та Товариства. 
2.4. Предметом діяльності Товариства є досягнення цілі у таких напрямках: 

- сприяння у створенні умов для розвитку аматорського хорового виконавства дітей і 

молоді як засобу морального, громадянського, патріотичного виховання та успішної 

соціалізації української молоді; 

- взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

установами та організаціями, творчими колективами, громадянами в галузі хорового 

мистецтва; 

- участь у напрацюванні та реалізації державної політики та нормативно-правового 

регулювання в галузі хорового мистецтва України; 

- здійснення моніторингу хорових колективів України; 

- сприяння у збереженні і розвитку системи української хорової освіти, підтримка 

педагогічних кадрів, здійснення наукової та просвітницької діяльності у сфері хорового 

мистецтва України; 

- надання організаційної та методичної допомоги для розвитку творчої та освітньої 

діяльності у сфері хорового мистецтва України; 

- сприяння розвитку аматорського хорового виконавства на обласних і місцевих рівнях, 

у Збройних Силах України, школах, інших освітніх закладах та організаціях; 

- видання нотної, наукової та методичної літератури, запис, видання аудіовізуальних 

творів на цифрових носіях; 

- збір, колекціонування, дослідження, систематизація творчої спадщини українських 

композиторів, хорових диригентів, співаків; 

- підтримка і розвиток мережі міжнародних творчих зв’язків в галузі хорової культури 

та освіти із закордонними громадськими, державними та приватними організаціями, творчими 
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спілками і професійними асоціаціями, фондами, комітетами, діячами культури і мистецтва, що 

не суперечить міжнародним зобов’язанням України; 

- представлення і захист своїх законних інтересів та інтересів членів Товариства у 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, та в неурядових організаціях. 

 

ІІІ. Члени Товариства, їх права і обов’язки 

 

3.1. Членство у Товаристві є індивідуальним і фіксованим. 

3.2. Членами Товариства можуть бути громадяни України — члени Національної 

всеукраїнської музичної спілки, які досягли 18 років - професійні творчі працівники хорового 

мистецтва, музичного театру, творча діяльність яких становить їх основне заняття і 

результатом якої є твори чи їх інтерпретація, наукові праці, музично-просвітницькі та 

педагогічні здобутки, що мають культурно-мистецьку цінність і суспільно-вагоме значення. 

3.3. Іноземні громадяни, особи без громадянства, які внесли значний внесок у розвиток 

світової та української хорової культури, мистецтва та науки можуть бути прийняті в 

Товариство як почесні члени. Почесні члени Товариства мають право на отримання інформації 

про діяльність Товариства; обговорювати та вносити пропозиції щодо вибору форм і методів 

творчої діяльності Товариства, створювати свої відділення в інших країнах. 

3.4. Як виняток, до Товариства можуть бути прийняті кращі студенти мистецьких вищих 

навчальних закладів України, особи без спеціальної хорової освіти, які беруть активну участь 

у розвитку хорового мистецтва України. 

3.5. Прийом у Товариство проводиться керівними органами осередків Товариства на 

підставі письмової заяви. 

3.6. Рішення про прийом затверджує Приймальна комісія НВМС. Склад комісії 

затверджує Секретаріат Спілки. 

Примітка: Індивідуальне та фіксоване членство у Спілці, можливе лише за процедурою 

визначеною Статутом НВМС. 

3.7. Члени Товариства мають право: 

- обирати і бути обраними до керівних органів Товариства, брати участь у всіх 

заходах, що проводяться Товариством; 

- вільно обговорювати питання діяльності Товариства та її керівних органів, 

вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Товариства; 

- одержувати від керівних органів Товариства інформацію, пояснення стосовно 

діяльності Товариства; 

- звертатись до органів Товариства за усіма видами творчої, правової, 

консультативної та соціальної допомоги; 

- об’єднуватись в неструктурні творчі групи; 

- за своїм бажанням вільно вийти з членів Товариства. 

3.8. Члени Товариства зобов’язані: 

- виконувати статутні завдання і вимоги Товариства і НВМС; 

- брати активну участь в роботі Товариства; 

- утримуватися від діяльності (бездіяльності), що може завдати репутаційної, 

фінансової та іншої шкоди Товариству; 

- виконувати рішення органів управління Товариства, що прийняті у рамках їх 

компетентності; 

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що 

встановлюються Положенням, затвердженим Координаційною Радою Спілки; 

3.9. Членство у Товаристві може бути припинене за порушення цього Статуту чи Статуту 

Спілки. 
3.10. Виключення із Товариства здійснюють органи, яким надано право прийому до 

Товариства. 

3.11. Виключені із Товариства можуть вступити до нього знову на загальних підставах. 
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3.12. Рішення про прийом або виключення можуть бути оскаржені у Координаційній Раді 

Спілки. Її рішення є остаточним. 
3.13. Після припинення членства у Товаристві вступні та членські внески та інші платежі 

не повертаються. 

3.14. Художні колективи, об’єднання, які беруть участь у статутній діяльності 

Товариства, можуть бути колективними почесними членами Товариства. Колективним членом 

видається свідоцтво встановленого зразка. 
 

IV. Структура Товариства. Виборні органи і їх компетенція 
 

4.1. Товариство формується за територіальними ознаками і розповсюджує свою 

діяльність на всю територію України. Товариство має територіальні осередки в обласних 

центрах та містах України, а також творчі об’єднання асоціації за жанровими ознаками у 

кожному фаховому напрямі. 

4.2. Товариство діє згідно з принципами виборності керівних органів, гласності, 

періодичної звітності, колективності керівництва і персональної відповідальності за доручену 

справу. 

4.3. Вищим керівним органом Товариства є Конференція, яка скликається не менш 

одного разу на два з половиною роки. Делегатами Конференції є Голови регіональних 

Товариств, члени Координаційної ради та Ревізійної комісії Товариства. 

4.4. Термін, а також норму представництва від осередків Товариства на Конференції 

визначає Координаційна Рада не пізніше, ніж за 6 місяців до його скликання. Конференція 

проводиться при наявності не менше 2/3 загальної кількості делегатів. Рішення про внесення 

змін до Статуту Товариства та про ліквідацію Товариства приймаються більшістю, не менш 

як 3/4 голосів, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. 

4.5. Рішення про скликання чергової або позачергової Конференції приймається 

Координаційною Радою Товариства, або за вимогою не менше однієї третини членів 

Товариства. 

4.6. Конференція Товариства: 

- затверджує Статут Товариства; 

- внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Товариства; 

- визначає основні напрямки діяльності Спілки на черговий період, розглядає і 

затверджує цільові програми творчої діяльності Товариства; 

- обирає Голову Товариства та його Першого заступника; 

- затверджує принципи формування і персональний склад Координаційної Ради 

Товариства; 

- обирає Ревізійну комісію; 

- затверджує зразки печаток, штампів, емблеми, логотипа та інші зразки реквізитів та 

символів; 

- прийняття рішення про реорганізацію, а також рішення про припинення діяльності 

Товариства; 

- розглядає інші важливі питання діяльності Товариства. 

4.7. Порядок проведення виборів і форми голосування визначається рішенням делегатів 

Конференції. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість 

присутніх. 

4.8. Координаційна рада: 

- є керівним органом Товариства в період між з’їздами і забезпечує виконання їх рішень;                                                                                                                                     

- засідання Координаційної Ради проводяться один раз на рік;     

- на засіданнях Рада розглядає актуальні питання діяльності Товариства, формує цільові 

програми діяльності і розвитку Товариства й затверджує плани роботи на кожний поточний 

рік; 
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- здійснює контроль за реалізацією рішень Конференції Товариства, проведення заходів, 

спрямованих на їх виконання; 

- вносить пропозиції про зміни та доповнення до Статуту Товариства; 

- за поданням Голови затверджує Секретаря Товариства; 

- затверджує основні правила, інструкції, положення з питань діяльності Товариства;  

- засідання Координаційної Ради Товариства проводиться при наявності не менше 

половини її складу. Рішення приймаються більшістю голосів. 

4.9. Голова Товариства, Перший заступник Голови: 

- забезпечує виконання рішень Конференції і Координаційної Ради, очолює Правління, 

розглядає питання, які потребують вирішення. Підписує постанови, прийняті Конференцією 

та Координаційною Радою; 

- представляє Товариство в органах державної влади та місцевого самоврядування 

України, міжнародних установах і організаціях разом із Головою Спілки чи самостійно за його 

дорученням, підписує від імені Товариства угоди з ними відповідно до положень Статуту 

Спілки і Товариства; 
- організовує підготовку і проведення Правління Товариства; 
- несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на нього 

Конференцією та Координаційною Радою; 

- організовує документообіг, діловодство, ведення обліку та звітності Товариства на 

власний розсуд; 

- вирішує інші питання діяльності Товариства відповідно до мети і основних завдань її 

діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Товариства, Спілки та 

цим Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім 

тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Товариством, Правління 

Товариства та Конференції членів Товариства; 

- головує на засіданнях Координаційної Ради та Правління; 
- виконує інші функції та завдання за дорученням Конференції, Координаційної ради та 

Правління Товариства. 
4.10. Правління Товариства: 

- здійснює керівництво діяльністю Товариства у період між засіданнями Координаційної 

Ради і забезпечує виконання її рішень; 

- очолює Правління Голова Товариства; 
- кількісний склад Правління складає не менше 7 осіб; 

- засідання Правління вважається чинним, якщо на ньому присутні більше половини його 

членів; 
- засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не менше як один раз на три 

місяці; 

- рішення на засіданні Правління приймаються більшістю голосів його членів, що 

присутні на засіданні. В разі рівності голосів вирішальним є голос Голови Товариства; 
- до компетенції Правління відносяться рішення всіх питань, що не складають виключної 

компетенції Конференції та Координаційної ради Товариства, що визначені цим Статутом у 

тому числі: 
- скликання Координаційної ради Товариства, затвердження порядку денного, 

визначення дати, місця, часу і порядку проведення; 

- розробка і затвердження на розгляд Координаційної Ради програмних документів 

Товариства; 
- формування спеціальних органів Товариства і затвердження відповідних Положень про 

їх діяльність; 
- затвердження Статутів, Положень територіальних осередків та творчих об’єднань 

Товариства; регулювання їх діяльність в межах чинного законодавства України; 
- прийняття рішень про використання коштів на забезпечення організаційних, творчих 

потреб Товариства; 
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4.11. Територіальні осередки Товариства в своїй діяльності керуються Статутом 

Товариства та власними Статутами, які приймаються їхніми вищими керівними органами і 

затверджуються Правлінням Товариства та які не суперечать цьому Статуту і чинному 

законодавству України. 
4.12. Найвищим керівним органом осередків Товариства є Конференції, які збираються 

раз у два роки та обирають керівний орган, голову осередку.  

4.13. Ревізійна комісія Товариства контролює виконання Статуту, рішень Конференції, 

діяльність територіальних осередків, перевіряє творчо-організаційну діяльність, здійснює 

контроль за правильним веденням справ, своєчасним розглядом листів, звернень, заяв і скарг. 

Ревізійна комісія Товариства діє на основі цього Статуту та підзвітна Конференції Товариства. 

Ревізійна комісія обирається Конференцією Товариства терміном на два з половиною роки. 

Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів. 

4.14. Скарги на дії чи бездіяльність Правління Товариства вносяться членами Товариства 

Голові Товариства і розглядаються під час засідань Правління Товариства. Рішення про 

задоволення чи незадоволення скарги на дії чи бездіяльність Правління Товариства 

приймаються Головою Товариства особисто. 

 

V. Майно і кошти Товариства 

 

5.1. Як структурний підрозділ Спілки, Товариство користується майном Спілки у 

визначений сторонами спосіб. 

5.2. Фінансування Товариства формується і здійснюється Спілкою за рахунок: 

- вступних і членських внесків членів Товариства; 

- фінансування з Державного бюджету України; 

- добровільних грошових та матеріальних внесків фізичних та юридичних осіб, у тому 

числі іноземних; 

- відрахування частини доходів від реалізації результатів творчої діяльності членів 

Спілки; 

- інших джерел, не заборонених законодавчими актами України. 

5.3. Фінансування Товариства спрямовується на виконання статутних завдань. 

 

VI. Правовий статус Товариства 

 

6.1. Товариство як структурний підрозділ Спілки має малу круглу печатку, штамп і свої 

бланки із зображенням емблеми Товариства, які затверджуються Правлінням Товариства. 

6.2. Фінансові угоди та фінансові доручення підписуються Головою Спілки, головним 

бухгалтером та особами, уповноваженими Секретаріатом Спілки. 

Фінансові угоди та фінансові договори осередків Товариства підписуються керівниками, 

бухгалтерами осередків Спілки та особами уповноваженими на це їх керівними статутними 

органами. 

6.3. Товариство не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх осередків та осередків 

Спілки, а останні не відповідають по зобов'язанням Товариства і Спілки.  

 

VII. Реорганізація, ліквідація Товариства 

 

7.1. Рішення про ліквідацію або реорганізацію Товариства приймається Конференцією 

Товариства шляхом відкритого голосування трьома четвертими від загальної кількості членів 

Товариства. Припинення діяльності Товариства може бути проведено шляхом реорганізації 

або ліквідації відповідно до чинного законодавства України. 

 

 


