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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. "Харківське математичне товариство" (далі ХМТ) є місцевою громадською
організацією, що об'єднує на засадах добровільності, рівноправності його членів громадян, які займаються фундаментальною і прикладною математикою та її
викладанням.
1.2. ХМТ діє у відповідності з Конституцією, чинним законодавством України і
цим Статутом. ХМТ є громадською організацією без утворення юридичної особи.
1.3. Дія ХМТ поширюється на територію м. Харкова.
1.4. Місце знаходження керівного органу — м. Харків, пл. Свободи, 4, к. 6-52.
Юридична адреса ХМТ — м. Харків, пл. Свободи, 4, к. 6-52.

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Метою ХМТ є задоволення та захист творчих інтересів своїх членів шляхом
сприяння створенню умов для їх роботи, популяризації, розвитку математичної науки
й освіти та впровадженню наукових розробок у практику.
2.2. Основними завданнями ХМТ є:
•

сприяння розвитку математики, виявлення й підтримка її перспективних
напрямків;

•

сприяння поширенню математичних знань, поліпшенню математичної освіти,
залученню талановитої молоді до вивчення математики;

•

підтримка кращих традицій українських математичних шкіл;

•

популяризація досягнень вітчизняної математики як в Україні, так і поза її
межами;

•

сприяння координації наукових досліджень, що проводяться в різних освітніх і
наукових установах Харкова;

•

встановлення та зміцнення зв'язків із зарубіжними науковими товариствами та
організаціями, фондами, видавництвами й інформаційними центрами;

•

розповсюдження науково-технічної інформації з математики;

•

сприяння створенню сучасної інформаційної інфраструктури для інтеграції
математиків України в інформаційний простір світового наукового співтовариства.

2.3. Для вирішення цих завдань ХМТ у порядку, встановленому чинним законодавством:
•

приймає участь у проведенні конференцій, семінарів, доповідей з різних розділів
фундаментальної та прикладної математики;
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•

забезпечує членів ХМТ інформацією про з’їзди, конференції, симпозіуми,
виставки, конкурси, про видання математичної літератури, про досягнення в
галузі математики тощо;

•

встановлює і розвиває контакти з математиками та громадськими неурядовими
організаціями інших країн, сприяє організації стажування і навчання науковців у
вітчизняних та закордонних наукових закладах;

•

проводить інші види діяльності, які сприяють виконанню статутних завдань ХМТ і
не суперечать чинному законодавству.

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
3.1. ХМТ має індивідуальне та колективне членство.
3.2. Індивідуальними членами ХМТ можуть бути громадяни як України так і будь-якої
іншої держави, котрі мають наукові роботи в галузі математики або досвід у викладанні
математики та визнають Статут ХМТ. Прийом у члени ХМТ здійснюється його
Правлінням на підставі особистої заяви і письмової рекомендації двох його членів.
Серед індивідуальних членів ХМТ можуть бути почесні члени — громадяни, які внесли
великий вклад в розвиток математики.
3.3. Колективними членами ХМТ можуть бути колективи організацій, які проводять
математичні дослідження, їх поширення та застосування. Прийом у колективні члени
ХМТ здійснюється його Правлінням на підставі рішення керівного органу відповідної
організації.
3.4. Індивідуальні члени ХМТ мають право обирати та бути обраними в усі органи ХМТ;
брати участь в обговоренні наукових та організаційних справ ХМТ, одержувати
регулярну інформацію про його діяльність; користуватись пільгами при сплаті
організаційних внесків за участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах,
участь у організації яких приймає ХМТ.
3.5. Член ХМТ зобов'язаний дотримуватись його Статуту, виконувати рішення керівних
органів ХМТ.
3.6. Індивідуальному члену ХМТ видається відповідне посвідчення про членство.
3.7. Членство в ХМТ припиняється за бажанням члена, який подав відповідну письмову
заяву до Правління ХМТ. За порушення Статуту ХМТ Правління може прийняти
рішення про виключення порушника з членів ХМТ.

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА
4.1. Вищим керівним органом ХМТ є його Загальні збори, які скликаються не менше
одного разу на три роки. Кожен член ХМТ має право ухвального голосу на Загальних
зборах.
4.2.1

Загальні збори ухвалюють Статут, вносять до нього зміни та доповнення,
визначають основні напрямки діяльності на поточний період, ухвалюють рішення
про припинення діяльності ХМТ.

4.2.2

Загальні збори обирають президента, секретаря та правління строком на три
роки. Одна й та ж особа не може бути президентом ХМТ три строки поспіль.
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4.2.3 Президента ХМТ відкритим голосуванням, секретаря та правління обирають за
поданням президента ХМТ.
4.3. Загальні збори скликає Правління ХМТ, про що всіх членів ХМТ повідомляють не
пізніше, ніж за 2 тижні. Загальні збори вважаються такими, що відбулися, якщо на них
присутні не менше 20 відсотків членів ХМТ. Рішення зборів ухвалюють більшістю
голосів, окрім рішення про зміну Статуту ХМТ та рішення про припинення діяльності
ХМТ. Зміни та доповнення до Статуту ХМТ ухвалюються 3/4 присутніх на зборах членів
ХМТ і реєструються в установленому законом порядку. Рішення про припинення
діяльності ХМТ ухвалюється 3/4 присутніх на зборах членів ХМТ.
4.4

Президент:

•

представляє ХМТ в наукових, державних та громадських організаціях;

•

без доручення діє від імені ХМТ;

•

укладає договори та угоди;

•

видає розпорядження;

•

головує на засіданнях Правління ХМТ.

4.5.1. Кількісний склад Правління ХМТ визначається Загальними зборами ХМТ.
Засідання Правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів
Правління. Рішення ухвалюють більшістю голосів.
4.5.2. Правління ХМТ координує роботу індивідуальних і колективних членів ХМТ у
період між Загальними зборами. Правління ХМТ:

V.

•

здійснює прийом та виключення членів ХМТ;

•

організовує проведення Загальних зборів ХМТ;

•

ухвалює зразки символіки;

•

здійснює інші функції, необхідні для діяльності ХМТ.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

5.1 ХМТ є громадською організацією без утворення юридичної особи. ХМТ може бути
учасником цивільно-правових відносин.
5.2 ХМТ не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не
відповідає за зобов'язання ХМТ. ХМТ не відповідає за зобов'язання своїх членів, так
само як вони не відповідають за зобов'язання ХМТ.

VI.
VI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1 Припинення діяльності ХМТ проводиться шляхом його реорганізації або ліквідації.
6.2 Реорганізація ХМТ здійснюється згідно з рішенням Загальних зборів ХМТ. Права та
обов'язки ХМТ переходять до правонаступників.
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6.3 Ліквідація ХМТ здійснюється ліквідаційною комісією на підставі рішення Загальних
зборів ХМТ або суду.
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