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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Статут визначає правові, економічні та соціальні засади 

діяльності Ліги страхових організацій України як об’єднання учасників ринку 

страхових послуг України та інших суб’єктів господарювання.  

1.2. Ліга страхових організацій України (далі – Ліга) є неприбутковим 

об’єднанням страховиків та інших суб’єктів господарювання, яке створене згідно 

з законодавством України та не має на меті одержання прибутку.  

Об’єднання здійснює свою діяльність як саморегулівна організація (далі – 

СРО) у разі набуття Лігою статусу СРО у порядку, встановленому законодавством.  

1.3. Ліга створена та діє відповідно до Цивільного та Господарського 

кодексів України, Законів України “Про страхування”, “Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг”, інших законодавчих актів 

України та цього Статуту.  

1.4. Найменування Ліги:  

повне найменування:  

- українською мовою: Інші об’єднання юридичних осіб Ліга страхових 

організацій України;  

- англійською мовою: League of Insurance Organizations of Ukraine;  

скорочене найменування:  

- українською мовою: ЛСОУ;  

- англійською мовою: LIOU.  

1.5. Ліга є юридичною особою. Має самостійний баланс, має право 

вчиняти від свого імені правочини, набувати майнових та особистих немайнових 

прав і нести обов’язки, відкривати рахунки в національній та іноземній валютах в 

установах банків, бути позивачем і відповідачем в суді.  

1.6. Ліга має окремий баланс, рахунки в банківських установах, свою 

печатку, оформлену відповідно до чинного законодавства України, кутові штампи, 

свою символіку. Ліга має право бути власником своєї фірмової назви.  

1.7.  Ліга має право:  

- входити до об'єднань і асоціацій, а також бути засновником та учасником 

суб'єктів господарювання зі статусом юридичної особи як на території України, 

так і за її межами, зі сплатою вступних та членських внесків; 

- відкривати відокремлені підрозділи як на території України, так і за її 

межами, які діють на підставі законодавства України, законодавства країни свого 

місцезнаходження, положень або інших документів, затверджених Президією 

Ліги;  

- брати участь в обговоренні проєктів законів і інших нормативних правових 

актів, державних програм, а також направляти в органи державної влади висновки 
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про результати проведених нею незалежних експертиз проєктів нормативних 

правових актів;  

- вносити на розгляд органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування пропозиції щодо питання формування і реалізації відповідної 

державної політики і здійснюваного органами місцевого самоврядування політики 

щодо предмету саморегулювання;  

- запитувати в органів державної влади і місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах, організаціях інформацію;  

- здійснювати контроль за дотриманням членами Ліги цього Статуту, 

внутрішніх документів Ліги, делегованих повноважень Ліги.  

1.8. Використання повного або скороченого найменування Ліги в назвах 

інших юридичних осіб не дозволяється.  

1.9. Ліга є вільною для вступу нових членів та виходу з членства в ній на 

засадах дотримання положень цього Статуту.  

1.10. Ліга відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном. 

Ліга не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Члени Ліги не відповідають за 

зобов'язаннями Ліги. Держава не відповідає за зобов'язаннями Ліги. Ліга не 

відповідає за зобов'язаннями держави.  

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ 

ЛІГИ 

2.1. Діяльність Ліги ґрунтується на принципах:  

- законності;  

- відкритості та прозорості;  

- самостійності та незалежності від органів державної влади та місцевого 

самоврядування;  

- рівноправності членів Ліги;  

- саморегулювання;  

- компромісного вирішення питань з урахуванням спільних інтересів членів 

Ліги;  

- довіри та взаємодопомоги у відносинах з членами Ліги;  

- добровільної участі членів Ліги в проєктах і програмах, що здійснюються 

за рішенням З’їзду членів Ліги , Президії Ліги;  

- обов'язкового виконання рішень, що приймаються З'їздом членів 

Ліги.  

2.2. Основними завданнями Ліги є:  

- сприяння розвитку страхування та вільній конкуренції; 

- захист прав та забезпечення представництва спільних законних 

інтересів членів Ліги у відносинах з органами державної влади, страхувальниками, 
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іншими страховиками, професійними та громадськими організаціями, суб’єктами 

господарювання;  

- супроводження питань, що представляють стратегічний інтерес для 

національних страховиків як складової розбудови національної економіки;  

- сприяння залученню інвестицій в страховий бізнес України та 

формування інвестиційно привабливого клімату; 

- підвищення обізнаності громадськості про роль страхування в 

забезпеченні страхового захисту і безпеки в суспільстві, а також його внеску в 

економічне зростання і розвиток країни;  

- сприяння, в якості експерта і представницького голосу страхової 

галузі, щодо конкурентоспроможного і відкритого ринку на користь споживачів і 

корпоративних клієнтів;  

- співробітництво з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, українськими та іноземними організаціями щодо вдосконалення 

законодавства в сфері фінансових послуг, зокрема у сфері страхування;  

- сприяння реалізації і вдосконаленню законодавства щодо запобігання 

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;  

- сприяння встановленню взаємної довіри, надійності, порядності та 

ділового партнерства у взаємовідносинах між учасниками ринку страхових 

послуг, іншими учасниками фінансового ринку, суб’єктами господарювання та 

споживачами;  

- реалізація повноважень щодо регулювання страхового ринку, 

делегованих Уповноваженим органом державної влади у порядку, встановленому 

законодавством;  

- розроблення правил і стандартів професійної етики;  

- сприяння мирному вирішенню спорів між членами Ліги або за їх 

участю; 

- проведення форумів, семінарів, конференцій, зустрічей та інших 

заходів з метою популяризації страхування, обміну інформацією, досвідом і 

встановлення ділових контактів;  

- аналіз показників вітчизняного і міжнародних страхових ринків;  

- популяризація фінансового, зокрема страхового, ринку України на 

міжнародній арені, обмін досвідом і встановлення ділових контактів шляхом 

участі у міжнародних конференціях, семінарах, форумах, ділових зустрічах, тощо;  

- поширення інформації про діяльність Ліги та співробітництво із 

засобами масової інформації; 

- організація навчання і підвищення кваліфікації працівників страхових 

компаній, інших суб’єктів господарювання;  



5 
 

- консультативно-інформаційне та методологічне забезпечення 

діяльності членів Ліги. 

2.3. Ліга, її органи управління зобов'язані:  

2.3.1. Дотримуватися вимог законодавства, Статуту Ліги, її внутрішніх 

документів.  

2.3.2. Повідомляти членів Ліги про проведення З’їзду членів ЛСОУ у 

порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Ліги.  

2.3.3. Розкривати інформацію в обсязі та порядку, встановленому 

внутрішніми документами ЛСОУ.  

2.3.4. Вести облік членів Ліги.  

3. ЧЛЕНИ ЛІГИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

3.1. Членство в ЛСОУ здійснюється на добровільних засадах.  

3.2. Членами Ліги можуть бути страховики та інші суб’єкти 

господарювання, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до 

законодавства України, висловили свою згоду з виконанням обов’язків, що на них 

накладає даний Статут і внутрішні документи Ліги, та сплатили вступний внесок.  

3.3. Члени Ліги зберігають свою самостійність і права юридичної особи.  

3.4. Члени Ліги мають право:  

- отримувати інформацію про діяльність Ліги та її органів; 

- брати участь у З’їзді членів Ліги, голосувати по всіх питаннях, 

винесених на розгляд З’їзду членів Ліги;  

- брати участь в роботі над документами, які визначають основні 

напрями діяльності Ліги, подавати відповідні пропозиції i рекомендації; 

- брати участь в обговоренні питань, що належать до компетенції Ліги 

в порядку, визначеному цим Статутом;  

- надавати пропозиції до плану роботи та діяльності Ліги;  

- посилатися на свою приналежність до Ліги при здійсненні статутної 

діяльності;  

- використовувати логотип Ліги;  

- обирати і бути обраними до органів управління і контролю Ліги; 

- користуватися інтелектуальним надбанням, матеріально-технічною, 

інформаційною та організаційною базою Ліги;  

- вийти зі складу Ліги у порядку, встановленому цим Статутом.  

3.5. Члени Ліги зобов’язані:  

- дотримуватися законодавства у своїй діяльності та Статуту Ліги, 

інших внутрішніх документів Ліги;  

- брати участь у діяльності Ліги;  

- дотримуватися встановлених Лігою правил та стандартів професійної 
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етики;  

- сплачувати вступні разові та періодичні членські внески;  

- зберігати конфіденційність щодо внутрішньої інформації Ліги; - 

надавати інформацію на вимогу органів управління Ліги відповідно до 

законодавства та внутрішніх положень Ліги;  

- виконувати рішення З’їзду, Президії Ліги.  

3.6. З метою забезпечення належного фінансування діяльності Ліги, члени 

Ліги сплачують вступний, членські та інші разові внески.  

3.7. Прийом у члени Ліги здійснюється відповідно до Статуту та 

Положення про принципи членства в Лізі на підставі відповідної письмової заяви 

(на ім’я Президента Ліги). Така заява має бути складена із дотриманням спеціально 

затвердженої Президією Ліги форми. Рішення про прийом до складу Ліги 

затверджується Президією Ліги при умові перерахування вступного разового 

внеску відповідно до Положення про членські внески та порядок їх сплати. 

Відмова у прийнятті в члени Ліги не вимагає обґрунтування та письмового 

засвідчення.  

3.8. Членство в Лізі припиняється у зв'язку з:  

- виходом учасника з Ліги за власною ініціативою;  

- виключенням учасника Ліги за рішенням Президії Ліги.  

3.8.1. Член Ліги може вийти з неї шляхом подання до Ліги відповідної 

письмової заяви. При цьому член вважається таким, що вибув з Ліги (втратив 

статус члена Ліги) з моменту прийняття рішення Президією Ліги про вихід такої 

особи.  

3.8.2. Члена Ліги може бути виключено з Ліги (позбавлено статусу члена 

Ліги) за рішенням Президії Ліги, з наступних підстав:  

- реорганізації, ліквідації його як юридичної особи, порушення проти 

нього справи про банкрутство, анулювання ліцензії(й) на провадження страхової 

діяльності;  

- несплати членських внесків у повному обсязі, в результаті чого 

виникла заборгованість строком більше ніж 6 (шість) місяців;  

- невиконання членом Ліги обов’язків, визначених цим Статутом, 

положеннями, правилами та стандартами Ліги;  

- грубе та/або систематичне порушення страхового законодавства.  

3.9. У випадку наявності у члена Ліги заборгованості по сплаті вступних 

або членських внесків строком більше ніж 6 (шість) місяців, член Ліги не може 

виносити питання на розгляд органів управління Ліги та брати участь у прийнятті 

рішень Ліги  до моменту повного погашення заборгованості. 

3.10. Вступні, членські внески у зв’язку із припиненням членства в Лізі не 
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повертаються. 

3.11. У разі припинення членства в Лізі, припиняється участь представників 

члена в усіх органах Ліги.  

Особа не може згадувати про своє членство в ЛСОУ, якщо уповноваженим 

органом Ліги прийнято рішення про її виключення зі складу Ліги.  

3.12. Облік членів Ліги здійснюється шляхом ведення відповідного Реєстру 

членів Ліги.  

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ЛІГИ 

4.1. Органами управління Ліги є:  

- З'їзд членів Ліги;  

- Президія Ліги;  

- Президент.  

Органом контролю за фінансово-господарською діяльністю Ліги є Ревізійна 

комісія.  

4.2. З метою найбільш повного врахування інтересів членів Ліги під час 

напрацювання рішень, що ухвалюються Лігою, з представників Ліги та інших осіб 

можуть утворюватися: Рада, постійно діючі комітети, а також тимчасові робочі та 

експертні групи з окремих питань діяльності Ліги.  

5. З’ЇЗД ЧЛЕНІВ ЛІГИ 

5.1. Вищим органом управління Ліги є З’їзд членів Ліги (далі – З’їзд). 

5.2. З'їзд може бути черговим або позачерговим.  

З’їзд членів Ліги може проводитися заочним голосуванням (шляхом 

опитування), крім питань припинення діяльності Ліги або її реорганізації, обрання 

Президента Ліги.  

Порядок проведення заочного голосування (шляхом опитування) 

визначається Положенням, яке затверджується З’їздом членів Ліги.  

5.3. Черговий З'їзд скликається за рішенням Президії Ліги для вирішення 

питань, які віднесені до виключної компетенції З'їзду, не рідше одного разу на 4 

(чотири) роки. Запрошення разом з порядком денним направляються членам Ліги 

не пізніше ніж за 30 календарних днів до встановленого терміну проведення З’їзду. 

5.4. Позачерговий З'їзд скликається за рішенням Президії Ліги, на вимогу 

Ревізійної комісії Ліги або на вимогу членів Ліги, що мають у сукупності не менше 

50% голосів від загальної кількості членів Ліги. 

5.5. Якщо Президія Ліги протягом 45 календарних днів не виконала 

зазначеної вимоги щодо скликання позачергового З'їзду, Президент Ліги, Ревізійна 

комісія Ліги або члени Ліги, що мають у сукупності не менше 50% голосів від 

загальної кількості членів Ліги, мають право самостійно скликати З'їзд.  

5.6. Члени Ліги беруть участь у роботі З’їзду через керівників або через 
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уповноважених ними представників, які діють на підставі документів, що 

підтверджують їх представницькі повноваження.  

5.7. Для ведення роботи З'їзд обирає Робочу Президію, Мандатну, 

Лічильну, Редакційну комісії та Секретаріат З'їзду.  

5.8. З'їзд вважається правомочним, якщо на ньому зареєстровано не менше 

51% від загальної кількості членів Ліги.  

5.9. До компетенції З'їзду належать такі питання:  

- визначення порядку ведення З’їзду;  

- затвердження складу Президії Ліги, Ревізійної комісії, здійснення 

контролю за їх діяльністю;  

- обрання Президента Ліги, Голови Ревізійної комісії;  

- затвердження звітів щодо діяльності Ліги;  

- затвердження Статуту Ліги, внесення змін та доповнень до Статуту 

Ліги, а також інших важливих документів Ліги за рішенням Президії Ліги, 

Ревізійної комісії;  

- прийняття рішень про припинення діяльності Ліги або її 

реорганізацію.  

Зазначені питання, крім дообрання членів Президії Ліги, Ревізійної комісії 

та\або виключення членів Президії Ліги, Ревізійної комісії, внесення змін до 

правил та стандартів професійної етики страховиків (перестраховиків) належать 

виключно до компетенції З'їзду.  

5.10. Голосування по всіх питаннях на З’їзді є відкритим. 

Питання, поставлене на голосування, вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала проста більшість голосів делегатів – членів Ліги, зареєстрованих на 

З’їзді. Кожен з членів Ліги має 1 (один) голос.  

5.11. На засіданні З’їзду ведеться протокол, який складається не пізніше 10 

(десяти) робочих днів з дня його проведення. У протоколі засідання зазначаються: 

місце та час його проведення, особи, присутні на засіданні, порядок денний, 

питання, що поставлені на голосування, та підсумки голосування по них, прийняті 

рішення. Протокол підписується Головуючим на засіданні та секретарем З’їзду. 

Витяг із протоколу З’їзду надсилається члену Ліги на його вимогу упродовж 3 

(трьох) днів з моменту отримання заявки, але не раніше дати його підписання 

Головуючим на засіданні та секретарем З’їзду.  

Рішення, винесені З’їздом, заносяться до резолюції З’їзду. 

6. ПРЕЗИДІЯ ЛІГИ 

6.1. Президія Ліги (далі – Президія) - орган управління Ліги, 

уповноважений З’їздом здійснювати загальне керівництво поточною діяльністю 

Ліги.  
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6.2. Президія:  

- діє від імені Ліги;  

- формує позитивний імідж фінансової галузі, зокрема страхової, перед 

органами державної влади та громадськістю;  

- надає пропозиції щодо удосконалення системи регулювання в 

страховій галузі України; ініціює підготовку змін та доповнень до законодавства; 

- визначає стратегічні напрямки розвитку Ліги;  

- приймає рішення про скликання З’їзду членів Ліги;  

- надає пропозиції до розгляду З’їздом;  

- вирішує всі питання, що належать до компетенції Ліги, крім тих, які 

належать до компетенції З’їзду, Ревізійної комісії та Президента;  

- затверджує організаційні документи Ліги, в тому числі, які стосуються 

і діяльності Президії, правила та стандарти поведінки членів Ліги; 

- приймає рішення про включення до складу членів Ліги, виходу та 

виключення члена зі складу Ліги;  

- добирає та виключає членів Президії та Ревізійної комісії;  

- затверджує форму заяви на вступ до Ліги; 

- приймає рішення про участь Ліги або про припинення її участі в 

асоціаціях, союзах, інших об’єднаннях та організаціях;  

- забезпечує дотримання прав членів Ліги та контролює виконання 

ними своїх обов'язків;  

- приймає рішення про створення комітетів і робочих груп Ліги та 

обрання їх голів; визначає напрями їх діяльності;  

- затверджує Положення про Комітет Ліги;  

- призначає Віце-Президентів, Фінансового директора та 

Відповідального секретаря Президії за поданням Президента Ліги;  

- затверджує Кошторис витрат Ліги та контролює його виконання;  

- затверджує символіку Ліги;  

- формує та розглядає порядок денний та питання, що виносяться на 

З’їзд;  

- затверджує Положення про принципи членства у Лізі;  

- визначає розмір вступних разових періодичних членських внесків, 

затверджує Положення про членські внески та порядок їх сплати;  

- приймає рішення про придбання (продаж) майна, виконання 

зобов’язань та укладання договорів, сума яких перевищує 10 % від суми 

Кошторису витрат Ліги на поточний рік, затвердженого в установленому порядку. 

- Президія виконує інші функції, що визначені цим Статутом та З’їздом. 

6.3. Президія має право:  
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- отримувати всю необхідну інформацію про діяльність Ліги;  

- приймати рішення про звернення Ліги до суду з метою захисту прав та 

законних інтересів членів Ліги;  

- розробляти, затверджувати та вносити на розгляд З'їзду пропозиції 

щодо змін та доповнень до Статуту або викладення Статуту в новій редакції; 

- призначати аудиторську перевірку діяльності Ліги з наступним 

розглядом її висновків та прийняттям, за необхідністю, відповідних заходів щодо 

них; 

- розглядати висновки Ревізійної комісії.  

6.4. Члени Президії обираються З'їздом строком на 4 (чотири) роки.  

6.5. До складу Президії входять Президент Ліги за посадою, який головує 

на її засіданнях, Віце-Президент Ліги та не більше 9 (дев’яти) членів Ліги. Якщо 

кількість членів Президії зі складу членів Ліги стає меншою, то на черговому 

засіданні Президії добирається необхідна кількість членів Президії, визначеної 

З’їздом, за поданням Президента Ліги.  

6.6. Президія Ліги функціонує у формі засідань.  

6.7. Засідання Президії скликаються Президентом Ліги. На засіданнях 

Президії члена Президії представляє керівник або його представник за наявності 

відповідного доручення. 

6.8. На засіданні Президії головує Президент Ліги або уповноважена ним 

особа. 

6.9. Засідання Президії може бути скликане на вимогу більше половини 

членів Президії.  

6.10. Для кворуму необхідна присутність більш ніж 50% членів Президії або 

їх довірених осіб, які діють за дорученням.  

6.11. Рішення Президії вважається прийнятим, якщо його підтримали 

більше 50% присутніх членів Президії, включаючи довірених осіб, які діють за 

дорученням. У випадку рівності голосів вирішальним є голос Головуючого.  

6.12. Рішення Президії також може бути прийнято заочним голосуванням 

(шляхом опитування) за ініціативою Президента Ліги та/або членів Президії Ліги. 

Порядок проведення заочного голосування (шляхом опитування) визначається 

Положенням, яке затверджується Президією. 

6.13. На засіданні Президії ведеться протокол, який складається не пізніше 

10 (десяти) робочих днів з дня його проведення. У протоколі засідання 

зазначаються: місце та дата його проведення, особи, присутні на засіданні, порядок 

денний, питання, що поставлені на голосування, та підсумки голосування по них, 

прийняті рішення. 

6.14. Протокол підписується Головуючим на засіданні та Відповідальним 
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секретарем Президії. Витяг із протоколу засідання Президії надсилається члену 

Ліги на його вимогу упродовж 3 (трьох) днів з моменту отримання заявки, але не 

раніше дати його підписання Головуючим на засіданні та Відповідальним 

секретарем Президії.  

7. ПРЕЗИДЕНТ ЛІГИ 

7.1. Президент обирається З’їздом строком на 4 (чотири) роки з правом 

переобрання.  

Припинення повноважень Президента не тягне за собою розпуску Президії. 

У разі неможливості Президентом продовжувати виконувати повноваження за 

станом здоров’я, через призначення на державну службу, або з інших поважних 

причин, до скликання З’їзду його статутні повноваження делегуються 

погодженому Президією Ліги Віце-президенту.  

7.2. Президент Ліги:  

- без довіреності діє від імені Ліги, представляє її в усіх установах, 

підприємствах, організаціях будь-якої форми власності як в Україні, так і за її 

межами, відповідно до цього Статуту;  

- подає на розгляд та затвердження Президії кандидатури Віце-

Президентів Ліги, Фінансового директора, Відповідального секретаря Президії;  

- подає на затвердження Президії кандидатури членів Президії та 

Ревізійної комісії для їх дообрання та\або виключення;  

- затверджує Положення про Раду Ліги та її склад; 

- розпоряджається майном та коштами Ліги згідно із затвердженим 

Президією Кошторисом витрат Ліги та забезпечує належне зберігання, 

використання майна;  

- виконує рішення Президії Ліги;  

- виконує організаційні питання, пов’язані з діяльністю Ліги;  

- координує діяльність комітетів і робочих груп Ліги;  

- укладає договори про співпрацю з органами державної влади, 

асоціаціями, міжнародними та іншими організаціями;  

- несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Ліги; 

- організовує підготовку та проведення З'їзду у відповідності до 

затвердженого Президією плану;  

- подає на затвердження Президії Кошторис витрат Ліги;  

- розробляє та подає Президії на розгляд і затвердження пропозиції 

щодо цільового фінансування програм Ліги та визначення заходів з метою 

виконання її Статутних завдань; 

- затверджує штатний розпис, систему оплати праці та посадові оклади 

працівників Ліги;  



12 
 

- приймає рішення про матеріальне заохочення працівників Ліги; 

- приймає рішення щодо підвищення кваліфікації та навчання 

працівників Ліги;  

- приймає рішення щодо відрядження працівників Ліги в межах України 

та за кордон;  

- укладає правочини та вчиняє інші юридичні дії, видає довіреності, 

відкриває рахунки в банках.  

Президенту можуть належати і інші повноваження, що стосуються 

діяльності Ліги, за виключенням питань, які належать до виключної компетенції 

З’їзду членів Ліги, Президії.  

7.3. Віце-Президенти Ліги виконують функції, делеговані Президентом 

Ліги та координують діяльність Ліги відповідно до закріплених за ними 

Президентом Ліги напрямків діяльності.  

7.4. Колектив Ліги забезпечує її поточну діяльність.  

Колектив Ліги складають громадяни, які своєю працею беруть участь у її 

діяльності на підставі трудового договору та інших форм, що регулюють трудові 

відносини.  

На працівників Ліги поширюється законодавство України про працю, 

соціальне забезпечення і соціальне страхування.  

У своїй діяльності працівники Ліги керуються цим Статутом, іншими 

внутрішніми документами Ліги.  

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

8.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Ліги здійснюється 

Ревізійною комісією, яка обирається строком на 4 (чотири) роки на З'їзді у складі 

3 (трьох) членів Ліги та очолюється Головою.  

8.2. Члени Ревізійної комісії не можуть одночасно займати посади в 

органах управління Ліги. Якщо кількість членів Ревізійної комісії стає меншою 3 

(трьох), то Президія дообирає необхідну кількість членів Ревізійної комісії.  

8.3. Перевірка діяльності Ліги проводиться Ревізійною комісією за 

підсумками роботи за рік, а також у будь-який час за дорученням З'їзду, Президії 

або на вимогу членів Ліги, що в сукупності мають більше ніж 30% голосів.  

8.4. Члени Ревізійної комісії мають право вимагати від посадових осіб Ліги 

надання їм всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів і 

особистих пояснень.  

8.5. За результатами своєї перевірки Ревізійна комісія складає висновок, 

який надається Президії і З’їзду членів Ліги. Ревізійна комісія має право та 

зобов'язана вимагати скликання позачергового З'їзду, якщо виявлені суттєві 

зловживання, які допустили посадові особи Ліги.  
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Висновок Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності Ліги повинен 

містити:  

- підтвердження достовірності документів бухгалтерського обліку, 

фінансової та податкової звітності та виконання Кошторису витрат;  

- інформацію щодо фактів порушення встановленого 

чинним законодавством порядку ведення бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності.  

Висновок, складений Ревізійною комісією за наслідками перевірок, є 

невід'ємною частиною звіту про діяльність Ліги. Ревізії та перевірки не повинні 

порушувати нормального режиму роботи Ліги.  

8.6. Ліга зобов'язана вести бухгалтерський облік та надавати фінансову та 

податкову звітність у порядку, визначеному законодавством України. Ліга є 

власником майна, переданого їй членами, а також одержаного на законних засадах 

від інших ociб. Ліга в праві розпоряджатися своїм майном, укладати угоди, не 

заборонені чинним законодавством України, з дотриманням вимог законодавства 

про захист економічної конкуренції.  

9. РАДА ЛІГИ 

9.1. Рада Ліги (далі - Рада) є дорадчим органом Ліги, який створюється з 

метою вивчення проблемних питань, пов'язаних з реалізацією державної політики 

у фінансовій сфері, який діє відповідно до цього Статуту та Положення про неї.  

9.2. Положення про Раду затверджується Президентом Ліги та повинно 

містити: основні функції та завдання; повноваження і обов’язки Ради; склад та 

порядок обрання (заміщення) або призначення (звільнення) членів Ради; порядок 

організації роботи Ради; порядок забезпечення співпраці і взаємодії з органами 

управління Ліги. Положення про Раду може містити інші питання, пов’язані з 

діяльністю Ради. 

9.3. Склад Ради Ліги затверджується Президентом Ліги. 

9.4. Членами Ради можуть бути: Президент Ліги; посадові особи членів 

Ліги; представники органів державної влади, громадських та професійних 

об’єднань, наукових і інших організацій за їх згодою. 

9.5. Засідання Ради скликається за пропозицією Президента Ліги або 

членів Ради. Голосування на засіданнях Ради проводяться за принципом «один 

член Ради - один голос».  

9.6. Рішення Ради може бути прийнято електронним голосуванням. 

9.7. Рада: 

- сприяє формуванню дієвого механізму взаємодії органів державної 

влади і саморегулювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості; 
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- формує позитивний імідж фінансового ринку перед органами 

державної влади та громадськістю; 

- сприяє формуванню стратегічних напрямків розвитку Ліги; 

- вносить пропозиції щодо змін та доповнень до законодавства; 

- сприяє міжнародній інтеграції страхового ринку України; 

- вносить Президії пропозиції з питань удосконалення діяльності Ліги; 

- сприяє залученню в Україну іноземних інвестицій, використанню 

передових технологій і досвіду. 

9.8. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради 

здійснюється за рахунок Ліги. 

10. МАЙНО ТА КОШТИ ЛІГИ 

10.1. Статутний капітал у Лізі не створюється.  

10.2. У власності Ліги можуть бути: будівлі й споруди, транспортні засоби, 

обладнання, інвентар, майно культурно-освітнього та оздоровчого призначення, 

грошові кошти та інше майно, що необхідне для матеріального забезпечення 

діяльності Ліги, передбаченої Статутом.  

Ліга розпоряджається усім належним їй майном згідно законодавства 

України та цього Статуту.  

10.3. Джерелами формування майна та коштів Ліги є:  

- разові та періодичні внески, які добровільно сплачені членами Ліги; 

- пасивні доходи;  

- дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, 

державних цільових фондів або у межах благодійної та/або гуманітарної допомоги 

чи технічної, в тому числі міжнародної допомоги;  

- надходження від заходів з організації та проведення семінарів, 

конференцій, форумів тощо;  

- доходи від продажу майна Ліги;  

- інші надходження не заборонені законодавством.  

10.4. Доходи (прибутки) Ліги використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання Ліги, згідно затвердженого Президією 

Кошторису витрат та реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених цим Статутом.  

10.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

серед засновників (учасників), членів Ліги, працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб.  

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

ЛІГИ 
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11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням З’їзду 

членів Ліги, за яке проголосувало не менше 2/3 від присутніх на З’їзді Ліги членів, 

що мають право голосу, відповідно до положень цього Статуту та чинного 

законодавства України.  

11.2. Про зміни в статутних документах Ліги у встановлений 

законодавством строк повідомляється відповідний орган реєстрації.  

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІГИ 

12.1. Припинення діяльності Ліги проходить шляхом її реорганізації чи 

ліквідації. Реорганізація Ліги (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) 

відбувається за рішенням З'їзду. При реорганізації Ліги вся сукупність прав і 

обов'язків Ліги переходить до її правонаступників. Ліквідація Ліги проводиться за 

рішенням З'їзду або у випадках, передбачених законодавством України.  

12.2. Ліквідація Ліги проводиться ліквідаційною комісією, яка 

призначається З'їздом, а у разі банкрутства та припинення діяльності Ліги за 

рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. 

Діяльність ліквідаційної комісії регламентується відповідними вимогами 

законодавчих актів України. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, 

які спричинені нею Лізі, членам Ліги, а також третім особам у відповідності до 

цивільного законодавства України.  

12.3. У разі припинення Ліги її активи повинні бути передані іншій одній 

або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до 

доходу бюджету.  

12.4. Ліквідація Ліги вважається завершеною, а Ліга такою, що припинила 

свою діяльність, з дати виключення Ліги з Державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  

Президент ЛСОУ О.Ф. Філонюк 

 


