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Статут 

Товариства Український Дім «Дніпро» в Баффало. 
Стаття 1. Назва і терен діяльності. 

Товариство має назву: Український Дім «Дніпро» в Баффало Інк.,  англійською:  “Ukrainian 
Home Dnipro in Buffalo Incorporated”. Заінкорпороване  під  числом 8 Лютого           1955ю  

Тереном діяльності товариства є м. Баффало. 

Стаття 2. Мета й засоби діяльності. 

а. Товариство провадить  культурно-виховну і харитативну діяльність. Виховує українських 
дітей, молодь і доросле громадянство. Закликає до оборони Чотирьох Свобід України. 

б. Пропагує визвольні змагання України і несе  моральну і матеріальну допомогу поневоленій 
Україні. 

в. Співпрацює з іншими українськими організаціями, які стоять на позиціях визвольної 
боротьби українського народу за Суверенну Українську Державу. 

г. Для здійснення статутової мети, Товариство здобуває необхідні засоби. Організує і 
провадить господарські і видавничі підприємства, набуває нерухомости, провадить читальні, 
бібліотеки, курси, доповіді, прогульки, забави і інші культурні імпрези та приймає 
добровільні пожертви і записи. 

Стаття 3. Члени, їх права й обов’язки. 

Членом Товариства може бути кожний американець чи американка українського походження 
та кожний українець чи українка, що стараються про американське громадянство, який 
скінчив 21 рік життя, визнає демократичні принципи і не є комуністом. 

Кандидат в члени є зобов’язаний внести заяву, підписану двома ручителями, членами 
Товариства, до Ради Директорів з проханням про прийняття в члени та згоду вплатити 
одноразове вписове - $100 на фонд Дому. Сума вплати вписового не обов’язує членів 
основоположників, що вступили до 1.1.1958 р. 

В окремих випадках, Рада Директорів має права обнизити суму вкладки на фонд для 
кандидатів в члени, або розложити її виплату на частини (рата). 
Рішення Ради Директорів, в справі  неприняття в члени Товариства, є остаточне і не може 
бути предметом розгляду Загальних Зборів.  

Член товариства має право:  

1. Брати участь в Загальних Зборах Товариства.  

2. Вибирати й бути обраним до всіх органів Товариства.  



3. Користуватись устаткуванням Товариства. 

Втрата членства. 

 Член утратить членські права через: 1.) Виступлення з членів шляхом внесення писаної заяви 
до Ради Директорів. 2.) Виключення з членства рішенням Ради Директорів, в випадку, коли 
член діяв на шкоду Товариства. Рішення Ради Директорів в справі виключення члена з 
Товариства може бути предметом розгляду і рішення Загальних Зборів, якщо згаданий член 
внесе таку заяву до Ради Директорів, підписану найменше десятьма членами Товариства. 

Стаття 4. Керівні Органи Товариства. 

Справами Товариства керують: Дирекція, Рада Директорів, Рада Тростистів, Контрольна 
Комісія і Загальні Збори членів Товариства. 

Дирекція Товариства 

Дирекцію Товариства вибирають Загальні Збори на один рік в такому складі: Голова, 
Заступник Голови, секретар, скарбник, книговод, референт організаційний, референт 
господарський, референт  культурно-освітній і член дирекції. 

Дирекція є виконавчим органом, полагоджує всі справи Товариства і заступає його на зовні. 
Дирекція діє згідно зі статутом, з постановами Загальних Зборів Товариства і ухвал Ради 
Директорів. Члени Дирекції відповідають за шкоди заподіяні Товариству з їх вини. 

Дирекція вирішує всі справи на своїх засіданнях більшістю голосів. Рішення Дирекції 
вписуються в книгу протоколів, а підписує їх голова і секретар. 

Управління членів Дирекції: 

Голова Дирекції: 

1. Провадить засідання ДирекціЇ. 

2. Підписує, разом із секретарем, письма, які висилає Товариство. 

3. Підписує, разом з касієром, чеки і інші грошові документи. 

4. Репрезентує Товариство на зовні. 

Заступник Голови Дирекції: 

1. Заступає голову в разі його неприсутности. 

2. Веде адміністраційне діловодство. 

Секретар 

1. Веде книгу протоколів засідань Дирекції. 

2. Полагоджує кореспонденцію і підписує письма разом з Головою Дирекції. 



3. Веде реєстр членів Товариства. 

Касієр 

1. Веде грошеві операції Товариства. 

2. Зберігає чекову книгу. 

3. Веде касову книгу. 

4. Збирає членські вкладки. 

Книговод 

1. Веде бухгальтерійні книги Товариства. 

2. Складає фінансові звіти і баланси. 

3.  Приготовляє проекти буджету. 

4. Виготовляє податкові зізнання 

Стаття 5. Рада Директорів 

1. Рада Директорів складається зі семи членів Товариства, вибраних на Загальних Зборах на 
один рік. Рада вибирає з поміж себе – голову, заступника голови і секретаря. Рада Директорів 
збирається на засідання в міру  потреби, всеж таки не менше, як один раз на три місяці. Рада 
вирішує всі справи, які належать до її компетенцій, на своїх засіданнях більшістю голосів. 
Рішення Ради вписується до книги  протоколів Ради, а підписує їх голова і секретар. Рада 
Директорів стежить за тим, щоби діяльність Товариства розвивалася згідно зі Статутом та 
рішеннями Загальних Зборів. 

 

В обєм діяння Ради Директорів входить: 

1. Приймання і виключення членів Товариства. 

2 Уділення позичок, прийняття кредитів, та ухвали для Дирекції сум на приведення нових 
інвестицій, непередбачених бюджетом, яких вартість перевищує  $100.00. 

3. Урухомлення нових відділів у підприємству, непередбачених бюджетом. Ліквідація 
існуючих відділів. 

4. Розгляд звідомлень Дирекції та Контрольної Комісії. 

5. Розгляд балансу за діловий період та бюджету на рік наступний і зато ставлення внеску на 
Загальні Збори про затвердження їх. 

 

 



Стаття 6.  Контрольна Комісія. 

 Контрольна Комісія складається з трьох членів і двох заступників, вибраних на Загальних 
Зборах на один рік. Заступники входять до Контрольної Комісії в випадку вибуття одного із 
членів Контрольної Комісії. Контрольна Комісія провіряє всі види діяльності Товариства і 
складає звіти Раді Директорів і Загальним Зборам.  

Контрольна Комісія може провіряти каждоразово, в міру потреби, діяльність Органів «Дому 
Дніпро» в цілости, або в відношенні до поодиноких справ. Але обов’язана перевести загальну 
контролю книговодства і діяльности Товариства не менше, як два рази до року. 

Стаття 7. Рада Тростистів. 

 Раду Тростистів вибирають Загальні Збори Товариства в складі трьох осіб і двох заступників. 
Заступники входять до Ради Тростистів в разі уступлення кого небудь з членів Ради. 

Рада Тростистів має завдання репрезентувати Товариство перед владами судовими в справі 
нерухомостей, їх набування, продажу і реєстру. 

Стаття 8. Загальні Збори. 

Загальні Збори членів Товариства є повноправним господарем Товариства. 

Рішенню загальних зборів підлягають такі справи: 

1. Вибір Керуючих органів Товариства, а саме: 

Дев’яти членів Дирекції і двох заступників, семи членів і двох заступників до Ради 
Директорів; трьох членів і двох заступників Контрольної Комісії; трьох членів і двох 
заступників до Ради Тростистів. 

2. Затвердження предложених Дирекцією, Радою Директорів і Контрольною Комісією Звітів з 
діяльності; затвердження річного балансу, а також бюджету і пляну праці на наступний 
діловий рік. 

3. Уділення абсолюторії уступаючій Дирекції. 

4. Вирішення в справі розподілу прибутків або покриття страт. 

5. Означення висоти зобов’язань Товариства на слідуючий рік і суми кредитів для членів. 

6. Рішення в справі зміни статуту, розв’язання та ліквідацій Товариства. 

Річні Загальні Збори відбуваються в терміні до двох місяців від закінчення обрахункового 
року. 

Загальні Збори скликає Рада Директорів в місці осідку Товариства. 

Надзвичайні Загальні Збори скликає Рада Директорів в міру потреби. 



Рада Директорів зобов’язана скликати Надзвичайні Загальні Збори на вимогу одної третини 
членів Товариства, зложену на письмі, з поданням порядку нарад і власноручними підписами 
вимагаючих. 

Надзвичайні Загальні Збори можуть розглядати і вирішувати тільки ті справи, для яких збори 
були скликані.  

В Загальних Зборах члени можуть брати участь тільки особисто. Повноправність членів 
опреділюється на основі членських списків. 

Для важности рішень Загальних Зборів необхідна присутність, при відкритті зборів, одна 
третина загальної кількості членів Товариства. У випадку відсутності вимаганої статутом 
кількости членів, слідує скликати Загальні Збори вдруге і з тим самим порядком нарад. Ці 
збори рішають всі справи, зазначені в порядку нарад, не дивлячись на число членів присутніх.  

Загальні Збори рішають всі справи звичайною більшістю голосів, крім таких справ, для яких 
необхідно кваліфікованої більшости голосів, а саме – трьох четвертих голосів присутніх 
членів необхідно при зміні Статуту, у випадку, якщо рішатимуться зміни точок про завдання 
товариства, предмету його дії та всі точки, зв’язані з ліквідацією. 

Загальні Збори відкриває Голова Ради Товариства, або його заступник. 

Загальні Збори вибирають голову зборів і секретаря. 

Загальні Збори можуть схвалити таємне голосування. Протокол  Зборів підписують голова і 
секретар. 

Стаття 9. Капітали Товариства 

 Капітали Товариства складаються з вплати вписового кожного нового члена в сумі $ 100; 
членських внесків в висоті оден доляр річно, з пожертв, а також з прибутків від імпрез і 
підприємств, які провадить Товариство. 

Стаття 10. Облік і Звітність. 

Діловий період триває один календарний рік. З кінцем кожного календарного року Дирекція 
Товариства складає звіт за діловий період, замикає рахунки і складає баланс. 

При складанні балансу необхідно подавати вартість товарів і майна так, щоби вона не 
перевищувала ціни набуття. Відраховувати на амортизацію устаткування, машин та знаряддя 
суму, яка відповідає справжньому зужиттю, однак не меньше, як пять процентів вартости 
купна. 

Стаття 11. Ліквідація 

Товариство ліквідується:  

а.) Якщо попало в стан невиплатності.  



б.) За постановою Загальних Зборів. Ліквідацію проводить Ліквідаційна Комісія в складі 
трьох до п’яти осіб, що їх вибирають Загальні Збори, або, виїмково, вибирає Рада Директорів, 
якщо не можна скликати Загальних Зборів. Надвижка майна Товариства, що залишиться по 
сплаченні зобов’язань Товариства, переходить до організацій: «Спілка Української Молоді 
Америки ім. Лесі Українки, Відділ в Баффало» і Організації «Оборони Чотирьох Свобід 
України, відділ в Баффало» по рівній частині. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внесок №1 
На Загальні Збори Українського Дому «Дніпро» в Баффало в дні 9 грудня 1956 р. в справі 
зміни декотрих точок статуту Дому Дніпро. 

До точки 1. Терен діяльности 

 Тереном діяльности Т-ва є м. Баффало і повіт Ірі. 

До точки 3. Члени, їх права і обов’язки.  

Членом Товариства може бути кожний американець українського походження та кожен 
українець, що старається про американське громадянство, який  скінчив 21 рік життя, визнає 
демократичні принципи та не є комуністом. 

Кандидат в члени є зобов’язаний внести заяву, підписану двома членами Товариства до 
Надзірної Ради з проханням про прийняття в члени та згоду вплатити вступове  $100 - на 
фонд Дому. 

В окремих випадках Надзірна Рада  має право обнизити висоту вплати на фонд для кандидата 
в члени.  

Рішення Надзірної Ради, в справі  неприняття в члени Товариства, є остаточне і не може бути 
предметом розгляду Загальних Зборів. 

До точки 4. Керівні Органи Товариства. 

Справами Товариства керують: Дирекція, Надзірна Рада, Контрольна Комісія і Загальні Збори 
членів Товариства. 

Дирекцію вибирають Загальні Збори більшістю голосів в складі  9 членів, а саме -   голову 
Дирекції, заступника, секретаря, фінансового референта, касієра і чотирьох членів. 

Надзірну Раду вибирають Загальні Збори більшістю голосів в складі 7 осіб, а саме – голову, 
заступника, секретаря, і 4 членів. 

Контрольну Комісію вибирають Загальні Збори більшістю голосів в складі 3 осіб, а саме – 
голову, секретаря і члена. 

До точки 8. Капітали Товариства 

Капітали Товариства складаються з членських внесків у висоті $1 на рік, зі вступних 
членських внесків у висоті $100. - з пожертв, які провадить Товариство, з імпрез і записів. 

Підпис: С. Квасницькиий 

 

 

 



Внесок №2 
На Загальних Зборах Українського Дому Дніпро 2005 року принято цей внесок як зміни до 
Статуту ДНІПРО 

 
1.  Найменування корпорації буде змінено з "Український Дім Дніпро в Буффало Інк." На 

"Український Дім Дніпро Інк." Корпорація також може вести бізнес як (d.b.a.) 
"Український Культурний Центр Дніпро". 

 
2.         Членство. 
 

а.  Усі типи членства вимагають, щоб член відповідав правилам та цілям 
корпорації, вчасно сплачував внески та проходив відповідну процедуру подання заяви 
на членство. Членство є відкритим для всіх осіб, які досягли 21-річного віку або 
старші, які мають Українське походження, мають подружжя Українського походження 
або є спонсором якогось члена Українського походження. 
 
б.  Усі потенційні члени повинні подати заповнену та підписану заяву, 
включаючи ім'я та підпис спонсора потенційного члена. 
 
в.  Заяву слід переглянути та затвердити або відхилити Радою Директорів 
ДНІПРО або Комітетом Членства, якщо Рада Директорів призначить такий комітет. 
Комітет Членства або корпоративний секретар утримуватиме повний, оновлений 
список членів. 
 
г.  Потенційному члену, який подав заяву та сплатив щорічні внески, може 
бути надано статус «Тимчасового членства» до моменту розгляду його заяви Радою 
Директорів. Зазвичай це повинно буде зроблено протягом 30 днів після подання заяви. 
 
г.  Членство може бути відхилено або скасовано більшістю голосів Ради 
Директорів. Внески можуть бути змінені більшістю голосів Ради Директорів. 
 
д.  Буде (3) типи членства: Регулярний Член, Соціальний Член, Голосуючий 
Член. 
 
е.  " Регулярний Член" має право: брати участь у всіх відкритих заходах в 
Українському Культурному Центрі "Дніпро"; користуватися "Регулярними цінами для 
членів" на оренду залу та подавати заяву на членство в Українській Федеральній 
Кредитній Спілці "Дніпро". Регулярне членство не включає привілеї бару. Обов'язки 
Регулярного Члена включають виплату щорічних внесків. Наразі щорічні внески 
встановлюватимуться на рівні 10 долярів на рік. Зазвичай щорічні внески Регулярних 
Членів сплачуватимуться щороку у Січні в Кредитній Спілці, бажано автоматичним 
відрахуванням. За нові членства початковий щорічний внесок сплачується під час 
подання заяви, а потім у Січні кожного наступного року. 
 
 
 
 
 



є.  "Соціальний Член" має право: брати участь у всіх відкритих заходах в 
Українському Культурному Центрі "Дніпро"; користуватися "Цінами для Соціальних 
Членів" за оренду залу; подати заяву на членство в Українській Федеральній 
Кредитній Спілці "Дніпро" та користуватися привілеями бару. До обов'язків 
Соціального Члена входить сплата щорічних внесків. Наразі щорічні внески 
встановлюватимуться у розмірі 20 долярів на рік. Якщо майбутній Соціальний Член 
вже сплачував щорічні внески як регулярний член, то його щорічний внесок як 
Соціального Члена становитиме 10 долярів. Зазвичай регулярні щорічні внески членів 
будуть сплачуватися в Січні в барі "Дніпро" або поштою. 
 
ж.  Голосуючий Член має всі права обидвох Регулярного Члена та Соціального 
Члена, а також право голосу з усіх питань, представлених Радою Директорів. Усі 
члени, що приймають участь у голосуванні, повинні відповідати наступним вимогам: 
він або вона повинні бути українського походження, сплатили одноразовий гонорар за 
членство в розмірі 100 долярів; бути поточними за щорічними виплатами внесків; і 
бути записаним як Голосуючий Член, у списку, який веде корпоративний секретар або 
Комітет Членства. Кожен кандидат у Голосуючі Члени, також повинен бути прийнятий 
більшістю голосів Ради Директорів, а потім бути прийнятим у письмовій формі 
"Надзірною Радою" 
 
з.  На посади президента, віце-президента, секретаря та скарбника можуть 
бути лише Голосуючі Члени. Будь-які члени Ради Директорів, які не є Голосуючими 
Членами, мають право голосувати з усіх питань, винесених на розгляд Ради 
Директорів, крім тих що стосуються: прийняття чи відхилення членства, а також 
продажу чи розпорядження будь-якою нерухомою власністю, що належить Дніпро або 
UAFF. 

 
 

 
 


