Додаток
до рішення № 3 засідання Керівної Ради
ГС “Світовий конгрес українських юристів”

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Керівної Ради
ГС “Світовий конгрес українських юристів”
1. Загальні положення
1. Постійні комісії Керівної Ради громадської спілки “Світовий
конгрес українських юристів” (далі – Комісії) є постійно діючими
структурними підрозділами Керівної Ради, які утворюються на підставі її
рішення з метою реалізації статутних завдань громадської спілки,
забезпечення ефективної діяльності її керівних органів.
1.2. До складу Комісій входять за згодою всі члени Керівної Ради,
окрім президента та першого віцепрезидента ГС “СКУЮ”.
Представники іноземних організацій юристів українського
походження, окремі іноземні юристи українського походження можуть за
бажанням входити до складу Комісій в якості спостерігачів з правом
дорадчого голосу.
1.3. Очолюють Комісії віцепрезиденти ГС “СКУЮ”, які
призначаються на посади голів та співголів Комісій рішенням Керівної
Ради.
1.4. У своїй діяльності Комісії керуються Конституцією і законами
України, Статутом ГС “СКУЮ” та цим Положенням.
2. Організаційні засади діяльності Комісій
2.1. Організаційними засадами діяльності Комісій є їх засідання.
2.2. На засіданнях Комісій розглядаються та приймаються рішення з
питань діяльності Комісій, окрім тих, що відносяться до виключної
компетенції Загальних зборів громадської спілки.
2.3. Ухвалені на засіданнях Комісій рішення з питань, що віднесені
Статутом до компетенції Керівної Ради, затверджуються на засіданнях
Керівної Ради.
2.4. Засідання Комісій скликаються їх головами, співголовами за
необхідністю, але не рідше 2-х разів на рік, а також на вимогу президента
ГС “СКУЮ”.
2.5. Засідання Комісій є правомочними за умов присутності на них не
менше половини їх членів.

2.6. Рішення засідань Комісій приймаються простою більшістю
голосів їх членів, присутніх на засіданнях, і оформлюються протоколом.
Рішення можуть прийматися також у робочому порядку шляхом
письмового опитування, у тому числі за допомогою електронних засобів
зв’язку.
2.7. Протоколи засідань Комісій підписуються головами,
співголовами та секретарями Комісій і передаються у випадку необхідності
для розгляду на засідання Керівної Ради протягом п’яти робочих днів від
дати проведення засідань Комісій.
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3.2. Голови, співголови Комісій призначаються на посади рішенням
Керівної Ради за поданням президента громадської спілки.
Секретарі Комісій призначаються на посади рішенням Комісій за
поданням їх голів, співголів.
3.3. Голови, співголови Комісій:
3.3.1. здійснюють загальне керівництво роботою Комісій;
3.3.2. представляють Комісії у відносинах з президентом громадської
спілки, а за дорученням Керівної Ради – з іншими організаціями та
установами, їх посадовими особами;
3.3.3. виступають із заявами від імені Комісій;
3.3.4. визначають функціональні обов’язки членів Комісій;
3.3.5. скликають засідання Комісій і головують на них;
3.3.6. здійснюють загальне керівництво секретарями Комісій;
3.3.7. мають право підпису всіх документів від імені Комісій.
3.4. Голови, співголови Комісій виконують обов’язки почергово
протягом дванадцяти місяців, по два рази за час каденції.
У випадку відсутності голови Комісії його обов’язки виконує
співголова Комісії і навпаки.
3.5. Секретарі Комісій здійснюють діловодство Комісій, підписують
протоколи їх засідань, керують роботою Комісій у випадку одночасної
відсутності голів та співголів Комісій.
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