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1. Загальні  положення 
 

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА БАПТИСТСЬКА ТЕОЛОГІЧНА СЕМІНАРІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ» 

(надалі – Семінарія) – зареєстрована Виконавчим комітетом Бориславського міського 

управління Львівської області від 24.04.2001 року за № 1 413 120 0000 000617, 

ідентифікаційний номер юридичної особи 26256688.  

1.2. Семінарія утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює 

діяльність релігійних організацій в Україні, є згідно чинного законодавства про релігійні 

організації – вищим духовним навчальним закладом.  

1.3. Діяльність Семінарії поширюється на всю територію України. 

1.4. Організаційно-правова форма – релігійна організація. 

1.5. Семінарія є неприбутковою організацією. 

1.6. Юридична адреса: 82300, Львівська обл., місто Борислав, вулиця Богуна, будинок 32. 

1.7. Найменування Семінарії: 

1.7.1. Повне найменування:  

- українською: РЕЛІГЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА БАПТИСТСЬКА 

ТЕОЛОГІЧНА СЕМІНАРІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ 

ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ»; 

- російською: РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УКРАИНСКАЯ БАПТИСТСКАЯ 

ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМИНАРИЯ ВСЕУКРАИНСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ»; 

- англійською: RELIGIOUS ORGANIZATION "UKRAINIAN BAPTIST 

THEOLOGICAL SEMINARY OF THE UKRAINIAN UNION OF CHURCHES OF 

EVANGELICAL CHRISTIANS-BAPTISTS". 
1.7.2. Скорочене найменування:  

- українською: РО «УБТС ВСЦ ЄХБ»; 

- російською: РО «УБТС ВСЦ ЕХБ»; 

- англійською: RO «UBTS UUС ECB». 

1.8. Семінарія є юридичною особою з моменту прийняття її Статуту Радою 

Піклувальників  та державної реєстрації, має відокремлене майно та самостійний баланс, 

рахунки в банківських установах, печатку, штамп, фірмовий бланк, емблему та іншу 

символіку, зразки яких реєструється у встановленому законом порядку. 

1.9. Семінарія може засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-

будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, необхідні для забезпечення 

діяльності, навчальні заклади дошкільної освіти, початкові та загальноосвітні школи, вищі 

навчальні заклади, курси тощо, а також організації різних форм власності або фонди, а 

також при Семінарії можуть бути утворені спілки та інші громадські об'єднання, що діють 

згідно з статутом Семінарії та чинним законодавством. 

1.10. Семінарія здійснює зв'язки з місіонерськими організаціями, релігійними 

об'єднаннями і організаціями в Україні та за кордоном шляхом листування, 

направлення своїх представників на їх конгреси, конференції, семінари та шляхом 

запрошення зарубіжних діячів для обміну духовним досвідом і надання 

взаємодопомоги. 

1.11. Семінарія вправі від свого імені набувати майнові та особисті немайнові 

права і нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді.  

1.12. Заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед 

засновників (учасників), членів Семінарії, працівників (крім оплати їх праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

1.13. Засновник Семінарії: ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЦЕРКОВ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ (ВСОЄХВ), місцезнаходження 
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якого: 01004, місто Київ, Голосіївський район, вулиця Льва Толстого, будинок 3 -Б. 

Код ЄДРПОУ 14357313. 

 

 

 

 

2. Мета, предмет та завдання та основні форми діяльності Семінарії 
 

2.1. Мета – підготовка служителів релігійних спеціальностей відповідно до потреб 

релігійних організацій - замовників, надання вищої та післядипломної теологічної та 

іншої освіти, включаючи аспірантуру та докторантуру, науково-дослідну та культурно-

освітню діяльність в тому числі з отриманням, в необхідних випадках, ліцензій на окремі 

види діяльності. 

2.2. Предметом діяльності Семінарії є надання вищої та післядипломної теологічної та 

іншої освіти зацікавленим особам. 

2.3. Завдання Семінарії: 

2.3.1. проведення лекцій, бесід, семінарів, конференцій, самітів, практичних занять, 

екзаменів, богослужінь та інших занять в межах учбових, дослідних та культурно-

освітніх програм; 

2.3.2. видання релігійної та іншої літератури та періодичних видань відповідно до 

статутних цілей Семінарії, а також створення радіостудії та телестудій; 

2.3.3. проведення наукових досліджень; 

2.3.4. сприяння впровадженню програм, проектів у культурну, соціальну та економічну 

сфери життя українського суспільства, що спрямовані на надання матеріальної 

допомоги (грошима, продуктами, харчуванням, одягом, ліками тощо) громадянам 

України, які потребують цього; 

2.3.5. сприяння злагоді та порозумінню між різними соціальним верствами населення, 

зокрема, в питаннях моралі та духовності; 

2.3.7. здійснювання  взаємодії з іншими організаціями щодо обміну інформацією та 

досвідом; 

2.3.8. встановлювання та підтримка прямих міжнародних контактів та зв'язків, 

укладання договорів, участь у здійсненні заходів, спільних програм з зарубіжними 

навчальними закладами та релігійними організаціями що не суперечать законодавству 

України. 

2.4. Основні форми діяльності: 

2.4.1. проведення навчання в формі лекцій, практичних, семінарських, індивідуальних 

занять, консультацій, бесід та таке інше, як на території навчального закладу та за його 

межами; 

2.4.2. надання допомоги фізичним та юридичним особам на основі потреб та 

замовлень останніх; 

2.4.3. дарування або дозвіл на безоплатне використання майна та коштів, що 

знаходяться у власності Семінарії, для використання статутних цілей та завдань; 

2.4.4. дозвіл на використання своєї назви, емблеми, символів; 

2.4.5. подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передача 

результатів особистої творчої діяльності. 

 

3. Порядок утворення і діяльності органів управління Семінарії 
 

3.1. Органами управління Семінарії є: 

3.1.1. Рада Піклувальників Семінарії. 

3.1.2. Ректор. 

3.1.3. Рада Керівництва. 

3.2. Вищим органом управління Семінарії є Рада Піклувальників Семінарії, яка 

скликається не рідше двох разів на рік. Позачергові збори Ради Піклувальників Семінарії 
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скликаються на вимогу Голови Ради Піклувальників, Ради Керівництва, Ректора або 1/2 

від повного складу членів Ради. 

3.3. До складу Ради Піклувальників Семінарії обов’язково має входити представник 

Засновника. Представник діє на підставі Статуту Засновника або на підставі довіреності, 

виданої  у встановленому законом порядку.  

3.4. Компетенція Ради Піклувальників  Семінарії 

3.4.1. приймає Статут, зміни та доповнення до нього; 

3.4.2. несе відповідальність за діяльність Семінарії, досягнення нею статутних цілей та 

відповідності засобів їх досягнення, а також приймає участь в фінансуванні роботи та 

програм розвитку Семінарії; 

3.4.3. затверджує концепцію роботи Семінарії, а також плани її розвитку та 

капітального будівництва; 

3.4.4. обирає голову Ради Піклувальників  терміном на три роки та, при необхідності, 

вирішує питання про його дострокове переобрання; 

3.4.5. вирішує питання прийняття в члени Ради та звільнення з неї.   

3.4.6. призначає на посаду та звільняє з посади Ректора Семінарії; 

3.4.7. створює комітети з числа членів Ради Піклувальників та делегує їм частину своїх 

повноважень для роботи в межах самої Ради; 

3.4.8. заслуховує звіти про роботу виконавчих, керівних та інших органів Семінарії; 

призначає ревізійну комісію, заслуховує та затверджує її звіти; 

3.4.9. погоджує рішення Ради Керівництва про заснування чи участь у 

заснуванні організацій та підприємств з правами юридичної особи  та 

припинення їх діяльності або участі в їх діяльності.  

3.5. Виконавчу структуру Семінарії очолює Ректор.  

Ректор Семінарії: 

3.5.1. є керівником Семінарії, який без довіреності представляє інтереси Семінарії в 

державних органах, установах, підприємствах всіх форм власності, громадських та 

міжнародних організаціях; 

3.5.2. вчиняє від імені Семінарії усі правочини; 

3.5.3. представляє Семінарію у відносинах з іншими суб’єктами господарювання та 

фізичними особами як на території України, так і за її межами; 

3.5.4. видає від імені Семінарії довіреності та зобов’язання; 

3.5.5. розпоряджається коштами та майном Семінарії в межах, визначених Статутом; 

3.5.6. відкриває та закриває рахунки в банківських установах з правом розпорядчого 

підпису на них; 

3.5.7. в межах, визначених цим Статутом, приймає на роботу та звільняє працівників 

Семінарії, вживає до них заходи морального та матеріального заохочення та накладає 

стягнення відповідно до чинного законодавства України; 

3.5.8. керує освітньою, науковою, виробничою, господарською і фінансовою 

діяльністю Семінарії відповідно до Статуту і законодавства України; 

3.5.9. відповідно до чинного законодавства вирішує питання діяльності, затверджує 

його структуру і штатний розпис; 

3.5.10. організує роботу адміністративного відділу, ректорату, навчальних та інших 

підрозділів Семінарії і здійснює контроль за їх діяльністю; 

3.5.11. видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками, 

структурними підрозділами та особами, які навчаються (слухачами, студентами, 

аспірантами, докторантами, здобувачами наукового ступеня) в Семінарії; 

3.5.12. без довіреності представляє Семінарію в державних,  громадських,  

міжнародних та інших організаціях і перед окремими особами у відносинах, 

відповідає за результати його діяльності та має право першого підпису; 

3.5.13. виконує кошторис операційної діяльності Семінарії та кошториси проектів 

розвитку, укладає угоди, дає доручення; 

3.5.14. забезпечує дотримання законності, охорони праці та порядку в межах діючого 

законодавства; 
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3.5.15. визначає функціональні обов’язки працівників; 

3.5.16. формує контингент осіб, які навчаються; 

3.5.17. відраховує з числа осіб, які навчаються, та поновлює на навчання осіб, які 

навчаються в Семінарії;  

3.5.18. контролює виконання навчальних планів і програм, планів науково - дослідних 

робіт; 

3.5.19. забезпечує дотримання службової та комерційної таємниці; 

3.5.20. контролює дотримання підрозділами штатно-фінансової дисципліни; 

3.5.21. здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-

виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я осіб, 

які навчаються, організовує побутове обслуговування працівників і осіб, які 

навчаються, у встановленому порядку; 

3.5.22. відповідає за провадження освітньої діяльності, за результати фінансово-

господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна; 

3.5.23. щорічно звітує перед Радою Піклувальників ; 

3.5.24. у разі своєї відсутності доручає виконання частини своїх обов’язків своїм 

заступникам. 

3.6. Принципові функції в управлінні поточною діяльністю Семінарії здійснює Рада 

Керівництва Семінарії, що формується з числа проректорів та керівників підрозділів 

Семінарії під головуванням Ректора в кількості не менше трьох осіб. Засідання Ради 

Керівництва скликаються Ректором. Рішення Ради Керівництва приймаються простою 

більшістю голосів учасників засідання Ради і вважаються правомочними при присутності 

2/3 її складу. 

 До повноважень Ради Керівництва Семінарії належить: 

3.6.1. приймає річний план роботи; 

3.6.2. приймає кошторис операційної діяльності Семінарії та кошториси проектів 

розвитку; 

3.6.3. приймає та надає на затвердження Раді Піклувальників  плани розвитку, 

капітального будівництва та капітального ремонту нерухомих об’єктів Семінарії; 

3.6.4. погоджує акти списання майна, що прийшло в непридатний стан або морально 

застаріло; 

3.6.5. приймає правила трудових взаємовідносин та внутрішнього розпорядку роботи 

Семінарії, правила прийому та відрахування студентів; 

3.6.6. вносить пропозиції до Ради Піклувальників  Семінарії по всіх питаннях стратегії 

роботи Семінарії; 

3.6.7. приймає рішення про заснування чи участь у заснувані організацій та 

підприємств з правом юридичної особи та припинення їх діяльності чи участі в їх 

діяльності;  

3.6.8. приймає статути організацій та підприємств з правом юридичної особи, вносить 

зміни та доповнення до них; призначає на посади та звільняє з посад керівників цих 

організацій та підприємств; 

3.6.9. виконує інші функції, що не відносяться до компетенції інших керівних органів 

Семінарії. 

3.7. Підрозділами, коледжами та філіями Семінарії керують проректори, керівники 

підрозділів та інші керівники відповідно до штатного розпису Семінарії. 

3.8. Роботу Семінарії здійснюють викладачі, науковці, фахівці, службовці та інші 

працівники. Працевлаштування  в Семінарії здійснюється на підставі індивідуальних 

трудових договорів. 

3.9. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Семінарії здійснює ревізійна 

комісія. 

 

4. Права і обов'язки керівних органів Семінарії 

 

4.1. Рада Піклувальників  Семінарії: 
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4.1.1. Збори Ради Піклувальників  Семінарії правомочні при наявності 2/3 її членів. 

Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів за винятком рішень що до 

внесення змін до Статуту, які приймаються 2/3 повного складу Ради. Члени Ради 

можуть брати участь у зборах Ради через засоби електронного звязку при умові, що всі 

учасники зборів мають можливість чути один одного та брати участь в обговоренні. 

Кожен член Ради користується правом одного голосу незалежно від його членства в 

інших організаціях чи функціональних обов’язків в Раді; 

4.1.2. Член Ради Піклувальників  приймається на термін до 7 років Членство в Раді 

може буди продовжено рішенням Ради на новий термін за поданою на ім’я голови 

Ради заявою. 

4.1.3. Членство в Раді Піклувальників  може бути припинене достроково на підставі 

письмової заяви члена ради або вмотивованого рішення Ради, якщо член Ради: 

а) впродовж 18 місяців не бере участі в роботі Ради; 

б) не виконує обов’язків члена Ради; 

в) своїми діями наносить шкоду життєдіяльності Семінарії; 

г) починаючи з третього року членства може відбутись заміна члена Ради відповідно до 

природньої ротації. 

Рішення про дострокове припинення членства в Раді надається члену Ради обовязково 

в письмовій формі. 

4.1.4. Рада Піклувальників  – колективний орган, що здійснює передбачені Статутом 

функції управління тільки колективними рішеннями та взаємодіє з керівниками та 

працівниками Семінарії через свого голову, а в визначених випадках через спеціально 

призначену для цього особу, з одного боку та ректора, чи осіб що їх заміщують з 

іншого боку. Вирішення питань взаємодії членів Ради з працівниками Семінарії іншим 

шляхом не допускається і може бути достатньою підставою для звільнення з Семінарії 

або припинення членства в Раді. 

4.2. Функції інших рад, комітетів, комісій та посадових осіб Семінарії визначаються 

інструкціями, положеннями та посадовими обов'язками, що приймаються за порядком, 

встановленим цим Статутом. 

 

5. Джерела фінансування та порядок  використання майна і коштів Семінарії 
 

5.1. Майно та кошти Семінарії складають: 

5.1.1.внески засновників та інших благодійників; 

5.1.2. благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні 

гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі; 

5.1.3. добровільні пожертвування, заповіти, дарування та інші внески громадян, спілок 

та юридичних осіб України та інших держав.  

5.1.4. будівлі, машини, устаткування, транспортні засоби, матеріали, продукти 

харчування, література та інше майно, набуте самостійно та за рахунок інших коштів; 

5.1.5. надходження від проведення благодійних компаній по збору благодійних 

пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних 

аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників; 

5.1.6. доходи від підприємницької діяльності, яку Семінарії вправі здійснювати 

безпосередньо або через створені ним в порядку, передбаченому законом, юридичні 

особи, для досягнення мети та завдань діяльності Семінарії у формах, передбачених 

Статутом; 

5.1.7. кредитні кошти, залучені як на території України, так і за її межами; 

5.1.8. Семінарія може орендувати у фізичних та юридичних осіб, в тому числі 

іноземних, приміщення, обладнання, інструменти, транспортні засоби та інше майно, а 

також продавати, обмінювати та надавати в користування належне йому майно, в тому 

числі основні засоби та грошові кошти;  

5.1.9. всі вище названі внески після їх надходження в розпорядження Семінарії, в тому 

числі на його банківські рахунки, не можуть бути відізвані їх відправниками. 



 7 

5.2. Порядок використання майна та коштів Семінарії: 

5.2.1. доходи (прибутки) Семінарії використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання Семінарії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених її установчими документами, вся сума надходжень, що надійшла за 

фінансовий рік, повинна використовуватися на здійснення статутних цілей та завдань, а 

також на адміністративно – господарські потреби, пов'язані з функціонуванням Семінарії; 

5.2.2. за рішенням Ради Керівництва працівники Семінарії можуть отримувати 

гуманітарну допомогу як набувачі благодійної допомоги; 

5.2.3. майно та кошти Семінарії можуть передаватися в заставу (іпотеку) в якості 

забезпечення повернення кредитних коштів, залучених для досягнення статутних цілей та 

завдань Семінарії;  5.2.4. відносно майна та коштів Семінарія має право здійснювати 

будь–які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України; 

5.2.5. Семінарія може списувати з свого балансу майно, що прийшло в 

непридатний стан або морально застаріло; 

5.3. У користуванні Семінарії може знаходитися майно, що належить будь-кому із 

посадових осіб чи працівників Семінарії. При реорганізації чи ліквідації це майно 

повертається власнику. 

5.4. Для досягнення статутних цілей Семінарії в його складі можуть діяти за встановленим 

порядком пункти харчування, гуртожитки та дитячі заклади, радіостудії та телестудії. 

Семінарія, також, може будувати житло для своїх працівників та студентів. 

5.5. Для досягнення статутних цілей та завдань, Семінарія має право здійснювати 

відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені ним 

юридичні особи (господарські товариства, підприємства тощо). Дохід від такої 

підприємницької діяльності має бути спрямований виключно на досягнення мети та 

статутних завдань Семінарії.  

5.5. Семінарія може засновувати підприємства засобів масової інформації, інші релігійні 

та благодійні організацій, створювати навчальні заклади. 

 

6. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Семінарії 

 

6.1. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту затверджуються Радою 

Піклувальників  Семінарії. 

6.2. Зміни та доповнення підлягають обов’язковій державній реєстрації. 

 

7. Порядок реорганізації або ліквідації Семінарії, використання його майна і коштів 

в разі припинення діяльності 

 

7.1. Діяльність Семінарії може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації. 

7.2. Реорганізація або ліквідація Семінарії здійснюється за рішенням Ради Піклувальників  

Семінарії. При реорганізації Семінарії її права і обов'язки переходять до правонаступників 

– неприбуткових організацій відповідного виду. Семінарія не може бути реорганізована в 

юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.  

7.3. Реорганізація або ліквідація Семінарії здійснюється згідно з діючим законодавством.  

7.4. У разі припинення Семінарії її активи повинні бути передані іншим неприбутковим 

організаціям відповідного виду або, у випадках, передбачених законодавчими актами, за 

рішенням суду зараховуються до доходу бюджету держави. 

 


