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І. НАЗВА ТОВАРИСТВА, МЕТА І КРУГ ДІЯЛЬНОСТИ
1.
Товариство називається “НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА
в АМЕРИЦІ“, а в скороченні - “НТШ-A”
2.
Місцем осідку Товариства є Нью-Йорк. Тереном діяльности
Товариства є територія США. Товариство очолює Президент, згідно з юридичними
вимогами.
3.
Метою Товариства є плекати і розвивати науку, зокрема в ділянці
українознавства.
4.

3 цією метою Товариство:
а. підтримує досліди своїх членів у різних ділянках знання,
б. співпрацює з братніми Науковими Товариствами ім. Шевченка в
інших країнах і підтримує наукове співробітництво своїх членів із членами
інших наукових установ,
в. влаштовує семінарі, симпозіюми, наукові конференції і прилюдні
доповіді,
г. організує наукові з’їзди та наукові і дослідні робітні і проєкти,
ґ. веде видавничу діяльність, а в міру можливостей веде власне
видавництво, щоби випускати періодичні і неперіодичні видання, в першу
чергу наукові,
д. веде власну книгозбірню, музей і архів,
е. в міру можливостей ознайомлює науковий світ із темами,
пов’язаними з Україною,
є. змагає до здійснення своїх завдань усіми законними засобами.
5.
Товариство публікує наукові праці українською і англійською
мовами, а винятково іншими мовами.
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ІІ. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА
6.

Товариство складається з членів, які постійно проживають у США:
а. дійсних,
б. кореспондентів,
в. почесних,
г. звичайних,
ґ. прихильників.

7.
Дійсних членів вибирають наукові Секції Товариства, звичайною
більшістю голосів за визначну наукову діяльність. Для цього треба письмової
обґрунтованої пропозиції двох дійсних членів Секції.
Дирекція Секції запитує перед тим Управу Товариства, нa якого терені
перебуває цей кандидат, про громадський характер кандидата.
Дійсними членами можуть бути вибрані вчені будь-якої національности,
якщо їхня праця має вагоме значення для української науки.
Членів-кореспондентів обирають наукові Секції Товариства в той самий
спосіб, як дійсних членів, при чому вимогою для кандидата є наукова діяльність.
8.

Дійсні члени мають право:
а. бути членами одної Секції і брати участь у їі наукових нарадах, з
вирішальним голосом,
б. вибирати і бути вибраними до Дирекції Секції,
в. належати до наукових Комісій, інститутів, користуватися бібліотекою, архівом і музеєм Товариства,
г. голосувати, подавати внески й інтерпеляції нa Загальних Зборах,
ґ. вибирати і бути вибраним до Управи та Контрольної Комісії,
д. подавати нa письмі Управі внески в справах Товариства, які
Управа мусить взяти до розгляду,
е. переглядати книги Товариства протягом останніх 14 днів перед
Загальними Зборами, в присутності одного члена Управи,
є. домагатися скликання Надзвичайних Загальних Зборів.
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Члени-кореспонденти мають ті самі права, що дійсні члени, з тим
обмеженням, що вони мають право тільки пасивного вибору до Дирекції Секції, а в її
наукових нарадах мають тільки дорадчий голос.
9.
Дійсні члени і члени-кореспонденти повинні розвивати
самостійними працями українську науку і брати участь у виданнях Товариства.
10.
Звичайним членом може бути особа з високою освітою, якщо її
рекомендують два дійсні члени і прийме Управа Товариства.
11.
Звичайні члени, які були прийняті Товариством до дня 28 листопада
1964 р., себто до дня Шостих Звичайних Загальних Зборів Товариства включно,
мають права названі в точках “в” до “є” параграфу 8.
Звичайні члени, прийняті після цієї дати, мають права окреслені в точках
“в”, “д”, “е” параграфу 8, і крім того права пасивного вибору до Управи і Контрольної
Комісії Товариства та дорадчий голос нa Загальних Зборах.
12.
Звичайні члени, члени-кореспонденти і дійсні члени обов’язані
платити річну членську вкладку у висоті, встановленій Загальними Зборами. Управа
може звільнити члена від вкладки частинно або повністю. Звичайні члени, членикореспонденти і дійсні члени повинні, в міру своєї матеріяльної спроможности,
закуповувати біжучі видання Товариства. Всім членам, які заплатили членську
вкладку за даний рік, служить право користати зі знижкової ціни видань. Висоту
знижки встановлює Управа.
13.
Почесних членів вибирають Загальні Збори, нa внесення Управи.
Ними можуть стати особи, які мають заслуги в науці, мистецтві, письменстві або в
діяльності Товариства.
14.

Почесні члени нe платять членських вкладок.

15.

Управа Товариства може прийняти в члени-прихильники кожну
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особу фізичну або правну, яка зобов’яжеться платити річну вкладку у висоті
встановленій Управою. Члени-прихильники мають право участи в Загальних Зборах
з дорадчим голосом та мають пасивне право виборів до органів Товариства. Крім
того отримують вони безкоштовно видання Товариства до висоти вартости вплаченої
вкладки.
16.

Члени втрачають права шляхом виключення і виступлення.

17.
Звичайного члена і члена-прихильника, що, нe зважаючи нa
письмову пригадку, нe заплатить до кінця червня даного ділового року вкладки,
Управа Товариства нa внесення Скарбника може викреслити зі списка членів.
18.
Управа Товариства має право, з поважних причин, виключити
звичайного члена і члена-прихильника.
Виключений член має право відкликатися до Загальних Зборів Товариства.
Дійсного члена і члена-кореспондента, що діють нa шкоду Товариства, або своїм
поступованням компромітують Товариство, Управа може, вислухавши думку
дотичної Секції, припинити в членських правах; виключити їх можуть тільки Загальні
Збори.
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ІІІ. НАУКОВА ПОБУДОВА
19.
Наукова праця Товариства базується на дисциплінах Наукових
Секцій, а caмe:
Історичних, Суспільних і Правничих Наук;
Математичних, Фізичних і Технічних Наук;
Мистецтвознавства і Музикознавства;
Медично-Біологічної;
Філологічної.
Наукові Секції НТШ-А є Крайові, не Міжнародні. У них є зорганізовані дійсні
члени і члени-кореспонденти. Секції можуть співпрацювати в наукових справах із
закордонними ученими й науковими установами. Товариство ініціює і підтримує
наукові проєкти, а зокрема з ділянки україністики. Основним критерієм підтримки є
наукова якість.
Всі дійсні члени і члени-кореспонденти Товариства стають членами Секцій,
до яких їх вибрали, при чому допускається приналежність тільки до одної Секції.
Працями Секції кермує Дирекція в складі директора, його заступника або
заступників і секретаря, вибраних нa три роки.
Нова Секція твориться, коли за тим заявляться бодай десять дійсних членів,
пропонуючи Управі утворення нової Секції. Управа представить пропозиції на
Загальних Зборах на затвердження. Науковий Секретар відповідає за організацію
наукової роботи Товариства, ініціює проєкти і координує наукову роботу Секцій.
20.

Предметом праці Секцій є:
а. обрання нових дійсних членів і членів-кореспондентів,
б. дискусія над науковими працями чи доповідями,
представленими дійсними членами,
в. схвалення праці до друку,
г. обрання редакційних колеґій для збірних видань Секції,
ґ. заснування наукових фахових комісій і перегляд їх праці.
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21.
Рішальний голос у Секціях мають тільки дійсні члени; інші члени
мають право брати участь в працях Секції тільки з дорадчим голосом. 3 ініціятиви
Дирекції якої-небудь Секції можуть відбуватися спільні засідання двох або більше
Секцій.
Директор Секції або його заступник подає нa Загальних Зборах інформацію
про працю Секції.
22.
Ha внесення одної із Секцій, або нa внесення хоча п’ятьох дійсних
членів можна також, за затвердженням Управи НТШ, зорганізувати міжсекційний
Інститут для ширших цілей, ніж їх охоплює одна Секція. До Інституту можуть
належати члени різних Секцій, однак в наукових справах і в адміністрації Інститут
підлягає одній із Секцій.
23.
Кожного року близько 9-го березня, в роковини смерти патрона,
Тараса Шевченка, або 22-го травня, в річницю перепоховання, з ініціятиви Управи
повинні відбутися прилюдні наукові збори або конференція.
Обов’язком Президента Товариства є подати картину наукової праці Товариства в минулому році, згадати померлих членів і проголосити імена нововибраних
дійсних і почесних членів.
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IV. КЕРІВНІ ОРГАНИ
24.

Товариство має такі органи:
а. Загальні Збори,
б. Управу,
в. Контрольну Комісію
А. Загальні Збори

25.
Найвищим рішальним органом Товариства є Загальні Збори членів
Товариства. Вони можуть бути:
а. звичайні
та
б. надзвичайні.
26.
Звичайні Загальні Збори відбуваються що три роки в місці осідку
Товариства, або в іншій місцевості, якщо так рішить Управа.
27.
Загальні Збори Товариства скликує Управа письмовим повідомленням членів Товариства бодай чотири (4) тижні перед датою Зборів, при чому в
повідомленні повинна бути визначена дата, година, місце Зборів і пропонований
Управою порядок нарад Зборів.
Крім тoгo Управа Товариства повинна оголосити скликання Звичайних або
Надзвичайних Загальних Зборів в українських газетах у США також щонайменше
чотири (4) тижні перед датою Зборів.
28.
Право вирішального голосу в Загальних Зборах прислуговує кожному дійсному членові, кожному членові-кореспондентові та всім тим звичайним
членам, які були прийняті в члени Товариства до дня 28-го листопада 1964 р. Всім
іншим членам прислуговує право участи в Загальних Зборах із дорадчим голосом.
Усі, що голосують, мусять мати заплачені членські внески за даний рік.
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29.
Всім членам Товариства прислуговує нa Загальних Зборах право
бути обраними до органів Товариства за винятком обмежень визначених у параграфах 37 і 53 цього Статуту.
30.

а) Кожний член з правом вирішального голосу в Загальних Зборах
має лише один голос. Член з правом вирішального голосу, який нe може
особисто брати участи в Загальних Зборах, може прислати свій голос на
обрання Президента і членів Управи на письмі. Крім того, член може
передати, окремо нa письмі, повновласть іншому членові з вирішальним
голосом, щоб заступати його нa Загальних Зборах і голосувати в його імені
на всі інші внески.
Один член може мати нe більше як два уповноваження вiд
неприсутніх членів.
б) Поміж Загальними Зборами, інші справи, які вимагають голосування уповноважених членів, проводяться письмово.
31.
Для правосильности рішень Загальних Зборів потрібно, щоб
була присутня бодай половина всіх трьох категорій, що мають вирішальний голос:
передані нa письмі повновласті враховуються в числі учасників Загальних Зборів.
Якщо однак, нa означену годину початку Загальних Зборів, що була
заповіджена в повідомленні про Збори, нe з’явилася потрібна кількість учасників,
тоді Загальні Збори можуть правосильно розпочати свою працю одну годину пізніше
при будь-якій кількості управнених до участи в Зборах членів і рішати правосильно в
усіх справах, що були в оголошенім порядку нарад, нe маючи однак право додавати
до цього порядку інших тем нарад.
32.
До компетенції Звичайних Зборів, які відкриває і до вибору
Президії Зборів веде Президент Товариства, належить:
а. ухвалювати порядок нарад Загальних Зборів,
б. вибирати Президію Зборів у складі Предсідника, двох
Заступників і Секретаря,
в. затвердити 5-членну Номінаційну Комісію, яка була вибрана один
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рік перед Загальними Зборами на Звітних Зборах.
г. приймати звідомлення з діяльности, членства та господарського
стану Товариства за цілу каденцію вiд Управи і Контрольної Комісії,
ґ. уділяти абсолюторію уступаючим органам,
д. зміняти Статут Товариства, але без порушення спільних для всіх
НТШ у світі постанов щодо мети і завдань НТШ (див. IX Зміни Статуту)
е. з ініціятиви Секції та нa внесення Управи іменувати почесних
членів Товариства, (параграф 13),
є. нa внесок Секцій рішати згідно з параграфом 18,
ж. остаточно рішати в справах відкликів вiд рішень Управи,
з. встановлювати загальні рамки бюджету Товариства нa цілу
трирічну каденцію враз із засадами виконання бюджету та висоту членської
вкладки,
и. вибирати делеґатів Товариства до Світової Ради НТШ,
і. вибирати Управу і Контрольну Комісію, та інші потрібні Комісії
ї. вирішувати справи купівлі та продажі нерухомої власности
Товариства від вартостей у висоті 150,000 долярів і більше,
й. вирішувати справи видавничих договорів, кошти яких виносять
понад 60,000 долярів, якщо цього нe включено в ухвалений бюджет,
к. ухвалювати загальні напрямні діяльности Товариства нa чергову
каденцію, що їх у рамках Загальних Зборів опрацьовують вибрані Зборами
відповідні Комісії,
л. вирішувати всі інші справи, що були нa порядку нарад.
33.
Загальні Збори приймають постанови в загальних справах
правосильно щонайменше більшістю голосів учасників з правом вирішального
голосу, при чому стримані голоси нe враховуються.
Для зміни пропонованого Управою порядку нарад потрібно абсолютна
більшість всіх учасників Загальних Зборів з правом вирішального голосу (параграф
31). Для правосильности постанов щодо змін і додатків до Статуту та щодо справ
у параграфі 32 (е), потрібно бодай двох третин голосів усіх учасників з правом
вирішального голосу, а для рішень у справах в параграфі 32 (ї ), необхідно бодай
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трьох четвертин голосів усіх учасників з правом вирішального голосу.
34.
Надзвичайні Загальні Збори скликає Управа Товариства, якщо
зайде для цього потреба:
а. з власної ініціятиви,
б. нa рішення Контрольної Комісії до шістьох тижнів після
одержання такого домагання нa письмі,
та
в. нa письмове домагання щонайменше однієї третини загального
числа дійсних членів, членів-кореспондентів і звичайних членів з правом
вирішального голосу, до шістьох тижнів.
35.
До компетенції Надзвичайних Загальних Зборів належать тільки
тi справи, для вирішення яких вони були скликані. Ніякої нової справи нe можна
додавати до порядку нарад, поданого в повідомленні про скликання Надзвичайних
Загальних Зборів.
36.
Голосування у всіх справах відбуваються явно, однак у виборах
Управи й Контрольної Комісії, на домагання двох членів з правом вирішального
голосу, Загальні Збори можуть одною третиною голосів учасників з правом
вирішального голосу постановити про переведення тайного голосування картками.
Б. Управа Товариства
37.
Поміж Загальними Зборами найвищим вирішальним і керівним
органом Товариства є Управа, яку вибирають Звичайні Загальні Збори кожночасно нa
трирічну каденцію діяльности в такому складі:
а. Президент;
б. один Віце-Президент, а в потребі більше Віце-Президентів;
в. Віце-Президент і Науковий Секретар;
г. Віце-Президент і Фінансовий Референт – Скарбник;
ґ. Протоколярний Секретар;
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д. Голови Комісій.
Членами Управи є також Директори Секцій, яких обирають члени
Секцій.
У склад Управи з уряду входять з правом вирішального голосу також
делеґати НТШ-А дo Світової Ради НТШ та по одному представникові від кожної Секції
та Інституту, які мають свої осідки нa терені США.
Президент, перший, другий і третій Віце-Президенти, Науковий Секретар і
принайменше чотири інші члени Управи можуть бути обрані тільки з-поміж дійсних
членів Товариства. На інші пости можуть бути вибрані члени-кореспонденти або
звичайні члени та члени-прихильники.
38.
Для справнішого підшукування кандидатів до керівних органів
Товариства, один рік перед Загальними Зборами, Річні Звітні Збори назначують
п’ятичленну Номінаційну Комісію.
39.
Кандидатів на Президента і на Управу Номінаційна Комісія
оприлюднює щонайменше один місяць до Загальних Зборів. До того часу всі
кандидати мусять бути зголошені до Номінаційної Комісії. Номінації зі залі на
Загальних Зборах не дозволяються.
40.
У випадку смерти, резиґнації чи вибуття з іншої причини члена
Управи з визначеними компетенціями, нa внесок Президента, Управа вибирає
нa вакантний пост одного з-поміж членів Управи, який до кінця даної каденції
набуває всі права й обов’язки, що випливають із позиції, на яку був вибраний.
Це нe відноситься до Президента, ані до Віце-Президента, бо у випадку вибуття
Президента, його позицію автоматично займає перший Віце-Президент, тобто він
стає Президентом Товариства.
41.
У випадку перешкоди в діяльності Президента, Президент передає
виконування своїх функцій тимчасово першому Віце-Президентові. У випадку
невиконування Президентом своїх функцій упродовж сімох місяців, перший Віце-
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Президент має право скликати засідання Управи й двома третинами голосів усіх
управнених до голосування членів Управи вирішити про усунення дотогочасного
Президента з його посту й проголосити дотогочасного першого Віце-Президента
Президентом Товариства.
Ha внесок Президента, в подібний спосіб може бути замінений кожний член
Управи, але впродовж однієї трирічної каденції нe можна перевести більше трьох
таких змін.
42.
Управа Товариства веде всі справи Товариства в рамках постанов
цього Статуту й у межах постанов Загальних Зборів, рішення яких вона переводить у
життя. Вона відбуває свої реґулярні пленарні засідання принайменше що три місяці
або і частіше з ініціятиви Президента, або нa домагання Контрольної Комісії.
Голова Контрольної Комісії має право брати участь у засіданнях Управи з
дорадчим голосом.
43.
Для правосильности рішень пленарного засідання Управи потрібно
участи хоча половини усіх членів Управи, а в тому Президента, або з його доручення
одного із Віце-Президентів та Наукового Секретаря.
Якщо в часі, нa який скликано засідання письмовим повідомленням,
принайменше чотирнадцять (14) днів наперед, нe прибуде потрібної кількости
управнених учасників, тоді Управа розпочинає свою працю засідання одну годину
пізніше і рішає правосильно в усіх справах, крім визначених у параграфі 41, що були
подані в порядку нарад в повідомленні про засідання.
Всі рішення, за винятком справ згаданих у параграфі 41, западають
більшістю голосів усіх учасників з правом вирішального голосу нa засіданні, нe
враховуючи стриманих голосів; однак для правосильности рішень, скількість
відданих за внесення голосів ніколи нe може бути нижче семи.
44.
Поміж пленарними засіданнями Управи Товариства, всі поточні
справи веде Президія Управи, у склад якої входять:
Президент, всі Віце-Президенти, Науковий Секретар і Фінансовий РеферентСкарбник.
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Президія має право рішати видаткування до висоти 30,000 долярів і то в
рамках ухваленого давніше бюджету.
Усі ухвали Президії мусять бути предложені нa найближчому пленарному
засіданні Управи до затвердження.
45.
Президент стоїть нa чолі Товариства, репрезентує його назовні
та має загальний нагляд нaд усіми справами Товариства в рамках постанов цього
Статуту і рішень Загальних Зборів, Управи та Президії Управи. Президент і Науковий
Секретар підписують всі офіційні документи в імені НТШ, а документи фінансового
характеру підписує Президент і Фінансовий Референт - Скарбник.
Президент може бути переобраний не більше як один раз підряд.
46.
Перший Віце-Президент виконує обов’язки Президента у випадку
перешкоди останнього, а у випадку смерти або резиґнації Президента, він переймає
автоматично пост Президента Товариства з усіми правами й обов’язками.
У випадку вакансії позиції котрогось із Віце-Президентів, нa його місце
автоматично приходить черговий Віце-Президент.
Як Президент, так й Управа Товариства, можуть призначити для кожного із
Віце-Президентів щe додаткові компетенції та обов’язки.
47.
До основного обов’язку Віце-Президента Наукового Секретаря
належить постійна участь у засіданнях Управи та Президії Управи і координація
наукової діяльности Товариства.
48.
Віце-Президент Фінансовий Референт - Скарбник є відповідальний
за всі касові обороти й господарські справи Товариства. Він, у порозумінні з
Президентом, диспонує фондами Товариства згідно з ухвалами Управи або Президії
Управи в рамках бюджету, проєкт якого він виготовляє і дає кожного року до
затвердження Управі Товариства.
Скарбник відповідальний за книговедення з усіх касових і господарських
операцій Товариства та нa кожному пленарному засіданні Управи звітує про
касові обороти в підзвітному часі, а також виготовляє докладне звідомлення з
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господарського стану Товариства нa Загальні Збори та подає Зборам до відома.
49.
Протоколярний секретар виготовлає протоколи, що їх після
затвердження Управою підписує разом з Президентом. Ці протоколи враз з протоколами із Загальних Зборів та їх прилогами він зберігає в Канцелярії Товариства.
Крім того, Протоколярний Секретар зберігає в доброму стані архіви в
Канцелярії Товариства.
50.
а. Члени Управи без окремих призначень мають обов’язок
брати участь у засіданнях Управи та сумлінно виконувати тi функції,
які нa них наложить Управа або Президент Товариства.
У випадку потреби, Управа може створити спеціяльні пости в
Управі й заповнити їх окремими членами Управи. У такому випадку Управа
повинна докладно визначити обсяг діяльности та права й обов’язки таких
референтів.
б. Всі члени органів Товариства працюють в Товаристві без
винагороди. Їм прислуговує однак право звороту коштів, якщо пов’язані
з виконуванням їхніх виборних функцій або доручень Управи Товариства.
Виїмком є члени Товариства, які є також працівниками канцелярії і
бібліотеки. Вони мають право на винагороду, так як інші працівники
канцелярії і бібліотеки.
в. Працівників канцелярії і бібліотеки, які заанґажовані Управою нa
працю, винагороджується за домовленням. На Сходинах Управи вони мають
право голосу, якщо вони є рівночасно членами Управи, а якщо ні, то вони
мають тільки дорадчий голос.
51.

Такий caмий склад Управи нe може бути обраний більше як два

рази.
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В. Контрольна Комісія
52.
Загальні Збори вибирають Контрольну Комісію Товариства в
складі її Голови, Заступника Голови, Секретаря та двох, а в потребі більше, членів
нa каденцію у три роки, тобто до часу, коли будуть вибрані й уведені в уряд їхні
наслідники.
53.
Тільки дійсний член може бути вибраний Головою та Заступником
Голови Контрольної Комісії. До компетенції Контрольної Комісії належить загальна
перевірка фінансового господарювання майном Товариства, перевірка діловодства
та виконування постанов Загальних Зборів і Управи Товариства.
54.
Обов’язком Контрольної Комісії є перевести контроль діяльности
Управи раз нa рік, а привілеєм її є переводити контроль так часто, як вона вважає
це доцільним. Із кожної перевірки Контрольна Комісія списує протокол і звітує нa
засіданнях Управи, або повідомляє всю Управу листовно.
55.
Контрольна Комісія складає звідомлення нa Загальних Зборах і
ставить внесення про уділення абсолюторії Управі.
Г. Почесна Рада
56.
Ha пропозицію Номінаційної Комісії Загальні Збори можуть
прийняти до Почесної Ради заслужених Членів Товариства.
Управа НТШ-А може звертатися дo Почесної Ради, або до поодиноких її
Членів за порадами, основаними нa їхньому довголітньому досвіді.
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V. ОСЕРЕДКИ ПРАЦІ НТШ-А
57.
Дійсні члени, члени-кореспонденти, звичайні члени та члениприхильники, що живуть в околиці якогось міста, можуть творити Осередки Праці
НТШ-А. Осередок затверджує Управа Товариства, яка встановляє правильник
діяльности Осередків та визначує межі їх діяльности.
VI. МАЙНО ТОВАРИСТВА
58.

Майно Товариства складається з:
а. вкладок членів,
6. інвентаря,
в. бібліотеки,
г. музею і архіву,
ґ. видань Товариства,
д. доходів з імпрез,
е. дотацій, добровільних датків і записів,
є. нерухомостей.
VII. РОЗВ’ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА

59.
Справа розв’язання Товариства мусить бути подана в оголошенні
про визначення Загальних Зборів, як окрема точка нарад.
Ha випадок прийняття вирішення про розв’язання Товариства, бодай
більшістю чотирьох п’ятих усіх учасників з правом вирішального голосу, Загальні
Збори визначують одну або більше осіб для ліквідації майна Товариства.
Активи Товариства мають бути передані українським товариствам,
найбільше наближеним своїм завданням до НТШ-A, або передані до НТШ в іншій
країні.
Якщо б Товариство перестало існувати, чи Загальні Збори нe могли відбутися
або вирішити справу майна Товариства, тоді члени останньої Управи вирішать
питання про долю майна.
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VIII. КІНЦЕВА ПОСТАНОВА
60.
В питаннях, уреґульованих Статутом Світової Ради Наукових
Товариств ім. Шевченка, цей статут примінюється при узглядненні постанов Статуту
Світової Ради Наукових Товариств ім. Шевченка, схваленого Загальними Зборами
НТШ, що відбулися кореспонденційним шляхом в часі від 1 вересня 1954 до 15 січня
1955 року.
IX. ЗМІНИ СТАТУТУ
61.
Зміни або доповнення до Статуту НТШ-А належать до компетенції
Загальних Зборів.
Для підготування змін і доповнень до Статуту, Управа назначує Статутову
Комісію в числі трьох або більше членів, яка звітує Управі про запляновані зміни і
представляє їх нa Загальних Зборах для обговорення і голосування.
Управа обов’язана повідомити членів Товариства про всі запляновані
зміни письмовим повідомленням принайменше три місяці перед Загальними
Зборами, нa яких мають відбутися голосування над змінами Статуту. Крім того,
письмові повідомлення членів про цi Загальні Збори мусять включати в порядку
нарад точку про голосування над змінами Статуту і відповідати вимогам параграфа
27. Пропоновані зміни нe можуть порушувати основних постанов про організацію
наукової праці або завдання, які є спільні всім у світі Науковим Товариствам ім.
Шевченка, або їм противитися.
Загальні Збори можуть рішити більшістю голосів звернутися до Світової
Ради НТШ і поставити внесення про зміни спільних постанов.
Для зміни Статуту потрібні дві треті вирішальних голосів.
62.
Для порядку в переведенні нарад Управи, нa Загальних Зборах і для
правопорядку в процедурі рішень, НТШ-А примінює ПРАВИЛА ПОРЯДКУ РОБЕРТА,
т.зв., “ROBERT’S RULES OF ORDER”.
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