Положення
про Всеукраїнський Комітет захисту рідної землі
СТАТТЯ 1
Всеукраїнський Комітет захисту рідної землі (далі – Комітет) є органом координації дій
громадських організацій та громадян України, чиї діяльність і життя пов'язані з селом.
СТАТТЯ 2
Комітет діє на підставі Маніфест (громадську угоду) про створення Всеукраїнського Комітету
захисту рідної землі, основних принципів та завдань, спільно задекларованих його учасниками.
СТАТТЯ 3
Участь у роботі Комітету є добровільною. Будь-яка громадська організація чи громадянин України,
які визнають задекларовані принципи, можуть брати участь у роботі Комітету у якості відповідно
колективних та індивідуальних членів. Якщо учасники Комітету мають обґрунтовані заперечення щодо
подальшої участі когось із учасників в роботі Комітету то таке питання вирішується загальним
голосуванням.
СТАТТЯ 4
Основною формою роботи Комітету є його засідання, які провадяться за рішенням учасників, але не
рідше ніж раз на квартал. Засідання Комітету можуть провадитися шляхом опитування. В цьому разі
враховуються тільки письмові відповіді учасників опитування.
СТАТТЯ 5
Роботу з підготовки та проведення засідання Комітету провадить рада, яка складається з
представників громадських організацій, що підписали Маніфест (громадську угоду) про створення
Всеукраїнського Комітету захисту рідної землі. Головує на засіданні Комітету член ради, який обраний
головою шляхом ротації на період між черговими засіданнями Комітету. Голова на основі рішень Ради
координує діяльність Комітету. Рада відстежує виконання прийнятих рішень, про що звітує на наступному
засіданні Комітету та визнають це Положення.
СТАТТЯ 6
Кожна громадська організація має один голос на засіданнях Комітету незалежно від кількості її
членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від загального числа учасників Комітету, що
зареєструвалися в день її проведення. Індивідуальні члени Комітету на його засіданнях мають право
дорадчого голосу.
СТАТТЯ 7
Комітетом для реалізації його рішень можуть створюватися тимчасові комітети, комісії, робочі
групи тощо. Такі тимчасові утворення підконтрольні та підзвітні Комітету і представляють Комітет
тільки за окремим спеціальним рішенням щодо надання певних повноважень.
СТАТТЯ 8
Рішення Комітету та ради оформляється протоколами. Для оформлення та ведення протоколів,
здійснення організаційно-технічних функцій утворюється секретаріат Комітету. Повноваження
секретаріату можуть бути надані окремим колективним учасникам Комітету.
.
СТАТТЯ 9
Всеукраїнський Комітет захисту рідної землі сприяє створенню і розвитку регіональних та місцевих
Комітетів, об'єднанню їх у національну мережу для реалізації спільно задекларованих мети, основних
принципів та завдань.
СТАТТЯ 10
Членство в Комітеті припиняється відразу після реєстрації в секретаріаті Комітету відповідної заяви
від відповідного учасника.

