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Органами управління Центру є:
▪ Загальні Збори Центру;
▪ Координаційна Рада Центру;
▪ Виконавчий директор;
▪ Ревізійна комісія Центру (ревізор).
Загальні Збори Центру є вищим керівним органом Центру.
До компетенції Загальних зборів входить:
▪ визначення основних напрямків діяльності та розвитку Центру, затвердження
довгострокових стратегічних планів
▪ внесення змін та доповнень до Статуту;
▪ обрання та відкликання членів Координаційної Ради Центру, Голови Координаційної
Ради Центру, Виконавчого директора, членів Ревізійної комісії (ревізора);
▪ прийняття рішення про іменування почесним членом Центру;
▪ ухвалення внутрішніх нормативних документів Центру, ухвалення яких виходить за
межі компетенції Координаційної Ради Центру, Голови Координаційної Ради Центру,
Виконавчого директора;
▪ затвердження фінансового та змістовного звітів про діяльність Центру за минулий
період;
▪ розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії (ревізора) Центру;
▪ затвердження фінансового плану Центру на наступний період;
▪ контроль за виконанням стратегічного плану діяльності Центру;
▪ прийняття рішення за скаргами на дії та рішення керівних органів Центру;
▪ прийняття рішення про припинення діяльності Центру;
▪ будь-які інші питання діяльності Центру, в тому числі віднесені до компетенції інших
органів Центру, якщо Загальні Збори Центру приймуть відповідне рішення.
Координаційна Рада Центру є керівним органом Центру в період між Загальними Зборами
Центру.
До компетенції Координаційної Ради Центру входить:
▪ розробка та подання на розгляд Загальних Зборів Центру проекту стратегії діяльності
Центру;
▪ розгляд, погодження та подання на розгляд Загальних Зборів Центру проектів
документів Центру за минулий рік: про виконання річного фінансового плану та
виконання плану реалізації стратегії за рік;
▪ розгляд, погодження та подання на розгляд Загальних Зборів Центру проектів
документів на наступний рік: фінансового плану, плану реалізації стратегії;
▪ нагляд за поточною діяльністю Центру;
▪ розгляд та затвердження нових програм та проектів Центру;
▪ затвердження емблеми Центру, іншої атрибутики та символіки;
▪ прийняття рішення про заснування засобів масової інформації, створення
відокремлених підрозділів або представництв, філій Центру;
▪ затвердження штатного розкладу Центру;
▪ визначення розміру та порядку внесення вступних та членських внесків Центру;
▪ приймає рішення про прийняття в члени Центру та виключення з членства у Центрі.
Очолює Координаційну Раду Центру Голова Координаційної Ради Центру, який обирається
Загальними Зборами Центру з числа членів Координаційної Ради Центру строком на три
роки.
Виконавчий директор Виконавчий директор призначається Загальними Зборами Центру
строком на 5 років, з правом повторного переобрання. Виконавчий директор не може бути
членом Координаційної Ради Центру. Повноваження Виконавчого директора припиняються
за рішенням Загальних Зборів Центру або за власним бажанням.
До компетенції Виконавчого директора належить:

▪ здійснення поточного керівництва діяльністю Центру між засіданнями
Координаційної Ради Центру, організація виконання рішень Координаційної Ради
Центру;
▪ представництво Центру у відносинах з органами державної влади та управління, із
підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними
особами;
▪ укладення від імені Центру без довіреності будь-яких договорів, угод, контрактів, при
цьому Виконавчий директор має право укладати від імені Центру угоди, сума яких
перевищує еквівалент 100 000 (сто тисяч) євро, тільки за згодою Координаційної Ради
Центру;
▪ керівництво, укладення та розірвання трудових договорів із співробітниками Центру;
▪ затвердження зразків печаток та штампів;
▪ підписання інших документів від імені Центру, в тому числі платіжних доручень,
документів бухгалтерської звітності та інших фінансових документів.
Ревізійна комісія Центру (ревізор) контроль за фінансово-господарською діяльністю
Центру здійснює Ревізійна комісія Центру (ревізор), які обираються Загальними Зборами
Центру терміном на три роки з правом переобрання не більше ніж ще на два строки.

