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1. Агульныя палажэнні  

1.1. Міжнароднае грамадскае аб'яднанне зубных тэхнікаў (далей – МГА 

зубных тэхнікаў) з'яўляецца добраахвотным аб'яднаннем грамадзян, 

створаным на аснове агульнасці інтарэсаў для сумеснай рэалізацыі 

грамадзянскіх, сацыяльных, культурных і іншых правоў.  

1.2. МГА зубных тэхнікаў дзейнічае на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і 

тэрыторыі іншых дзяржаў. Пры гэтым МГА зубных тэхнікаў мае аддзяленне 

на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, Расійскай Федэрацыі. МГА зубных 

тэхнікаў можа таксама ствараць свае аддзяленні на тэрыторыі іншых 

дзяржаў, калі гэта не забаронена заканадаўствам гэтых дзяржаў.  

1.3. МГА зубных тэхнікаў ў сваѐй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй 

Рэспублікі Беларусь, Законам Рэспублікі Беларусь "Аб грамадскіх 

аб'яднаннях», іншымі актамі заканадаўства Беларусі і дадзеным статутам. 

Аддзяленні МГА зубных тэхнікаў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі іншых 

дзяржаў, кіруюцца таксама заканадаўствам гэтых дзяржаў.  

1.4. МГА зубных тэхнікаў можа ўдзельнічаць у стварэнні на тэрыторыі 

замежных дзяржаў міжнародных грамадскіх аб'яднанняў (саюзаў), ўступаць у 

міжнародныя грамадскія аб'яднанні (саюзы), створаныя на тэрыторыі 

замежных дзяржаў. МГА зубных тэхнікаў можа падтрымліваць прамыя 

міжнародныя кантакты і сувязі, заключаць адпаведныя пагадненні і 

ажыццяўляць іншую дзейнасць, якая не супярэчыць заканадаўству Рэспублікі 

Беларусь, у тым ліку міжнародных дамоваў Рэспублікі Беларусь.  

1.5. Справаводства МГА зубных тэхнікаў вядзецца ў адпаведнасці з 

заканадаўствам. Устаноўленая заканадаўствам дакументацыя МГА зубных 

тэхнікаў здаецца ў адпаведныя архіўныя ўстановы Рэспублікі Беларусь.  

1.6. МГА зубных тэхнікаў  з'яўляецца юрыдычнай асобай, мае сваю пячатку, 

штамп, рублѐвыя і валютныя рахункі ў аддзяленнях банкаў, можа мець 

сімволіку, зарэгістраваную ва ўстаноўленым парадку.  

1.7. Назва МГА зубных тэхнікаў:  



поўнае на рускай мове - Международное общественное объединение 

зубных техников;  

поўнае на беларускай мове - Мiжнароднае грамадскае аб'яднанне 

зубных тэхнікаў;  

скарочанае на рускай мове – МОО зубных техников; 

 скарочанае на беларускай мове – МГА зубных тэхнікаў.  

1.8. Юрыдычны адрас МГА зубных тэхнікаў: 220131, г. Мінск, вул. 

Мірашнічэнкі, 55, кабінет 30.  

2. Мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці МГА зубных тэхнікаў 

 2.1. Мэтамі дзейнасці МГА зубных тэхнікаў з'яўляюцца садзейнічанне 

прафесійнай, грамадскай і навуковай дзейнасці членаў арганізацыі, абарона 

іх прафесійных правоў і законных інтарэсаў; садзейнічанне прафесійнай і 

навуковай дзейнасці спецыялістаў зубатэхнічнага профілю, накіраванай на 

паляпшэнне ўзроўню айчыннай стаматалагічнай навукі і практыкі; 

прапаганда выкарыстання сучасных тэхналогій зубных пратэзаў, якія 

забяспечваюць высокі ўзровень артапедычнага лячэння стаматалагічных 

захворванняў насельніцтва.  

2.2. Задачамі МГА зубных тэхнікаў з'яўляюцца:  

2.2.1. Садзейнічанне паскарэнню навукова-тэхнічнага прагрэсу ў галіне 

зубатэхнічныя справы, развіццю прыярытэтных напрамкаў навуковых 

даследаванняў у Рэспубліцы Беларусь і за яе межамі;  

2.2.2. Садзейнічанне навучанню і павышэнню кваліфікацыі зубных 

тэхнікаў як у Рэспубліцы Беларусь, так і за мяжой;  

2.2.3. Стымуляванне творчага росту членаў арганізацыі (зубных 

тэхнікаў, маладых навукоўцаў, іншых спецыялістаў у галіне стаматалогіі), 

садзейнічанне ўдасканаленні сістэмы зубатэхнічныя адукацыі і павышэння 

прафесійнай кваліфікацыі згаданых спецыялістаў;  

2.2.4. Стварэнне спрыяльных сацыяльна-бытавых і матэрыяльна-

тэхнічных умоў, якія спрыяюць развіццю зубатэхнічныя справы ў 

Рэспубліцы Беларусь і за яе межамі;  



2.2.5. Абарона эканамічных, прафесійных, аўтарскіх і іншых правоў і 

законных інтарэсаў членаў арганізацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь;  

2.2.6. Садзейнічанне ўдасканаленні арганізацыі кіравання 

стаматалагічнай артапедычнай службай і асноўных формаў і метадаў 

аказання стаматалагічнай артапедычнай дапамогі;  

2.2.7. Прапаганда дасягненняў стаматалагічнай навукі і вопыту работы 

стаматалагічных устаноў, садзейнічанне ўкараненню прыярытэтных 

напрамкаў навуковых даследаванняў у галіне стаматалогіі і сумежных 

спецыяльнасцяў;  

2.2.8. Устанаўленне ў рамках статутных мэтаў сувязяў з аналагічнымі 

замежнымі грамадскімі аб'яднаннямі, а таксама з ўстановамі замежных краін, 

якія займаюцца зубатэхнічныя справай.  

2.3. Прадметам дзейнасці МГА зубных тэхнікаў з'яўляецца практычная 

дзейнасць па рашэнні статутных задач для дасягнення статутных мэтаў.  

2.4. Для вырашэння статутных задач МГА зубных тэхнікаў 

выкарыстоўвае наступныя метады дзейнасці:  

2.4.1. Выступае удзельнікам грамадзянска-прававых адносін, набывае 

маѐмасныя і немаѐмасныя правы; 

 2.4.2. Удзельнічае ўстаноўленым парадку ў распрацоўцы 

рэкамендацый па вытворчасці і стандартызацыі стаматалагічнага 

абсталявання, інструментара і матэрыялаў;  

2.4.3. На аснове вывучанага перадавога замежнага вопыту ўносіць ва 

ўстаноўленым парадку прапановы аб мэтазгоднасці распрацоўкі і 

вытворчасці ў Рэспубліцы Беларусь новых матэрыялаў і вырабаў, 

неабходных у стаматалагічнай артапедычнай практыцы;  

2.4.4. Праводзіць прапаганду медыцынскіх і гігіенічных ведаў, 

арганізуе публічныя лекцыі, выставы, даклады і навуковыя дыспуты па 

пытаннях стаматалагічнай артапедыі;  



2.4.5. Выдае ва ўстаноўленым парадку свае інфармацыйныя, 

навуковыя, і іншыя публікацыі;  

2.4.6. Вывучае развіццѐ тэхналогій зубных пратэзаў за мяжой. 

Праводзіць мерапрыемствы па абмене вопытам працы, дыскусіі, кангрэсы і 

іншыя мерапрыемствы ў рамках статутных мэтаў і задач, а таксама ва 

ўстаноўленым парадку ўдзельнічае ў такіх мерапрыемствах, якія праводзяцца 

іншымі арганізацыямі, у тым ліку за мяжой;  

2.4.7. Прапагандуе дасягненні навукі, клінічнага і лабараторнага 

вопыту работы, а таксама ва ўстаноўленым парадку садзейнічае ўкараненню 

вынікаў навуковых даследаванняў у галіне найноўшых тэхналогій зубных 

пратэзаў;  

2.4.8. Узаемадзейнічае з органамі дзяржаўнай улады і кіравання, 

юрыдычнымі і фізічнымі асобамі ў Рэспубліцы Беларусь пры вырашэнні 

статутных задач. 

 

3. Членства ў МГА зубных тэхнікаў. Правы і абавязкі членаў МГА 

зубных тэхнікаў 

3.1. Членамі МГА зубных тэхнікаў могуць быць зубныя тэхнікі і іншы 

сярэдні медыцынскі персанал, урачы стаматолагі-артапеды, урачы сумежных 

прафесій, а таксама спецыялісты іншых галін чыя прафесійная дзейнасць 

звязана з распрацоўкай, вытворчасцю, рэалізацыяй і ўкараненнем 

стаматалагічнага абсталявання і матэрыялаў, а таксама адукацыйнай і 

інфармацыйнай дзейнасцю ў галіне стаматалогіі, якія з'яўляюцца 

грамадзянамі Рэспублікі Беларусь або замежнымі грамадзянамі, якія 

прызнаюць Статут МГА зубных тэхнікаў, якія ўдзельнічаюць у дзейнасці 

МГА зубных тэнікаў і выплачваюць членскія ўнѐскі.  

3.2. Сяброўства ў МГА зубных тэхнікаў з'яўляецца фіксаваным.  

З.3. Прыѐм у члены МГА зубных тэхнікаў ажыццяўляецца рашэннем 

вышэйшага органа адпаведнага аддзялення МГА зубных тэхнікаў на падставе 



асабістай заявы. Правам прыѐму надзелены таксама кіруючы орган МГА 

зубных тэнікаў. 

 3.4. Члены МГА зубных тэхнікаў маюць права:  

- абіраць і быць абраным у выбарныя органы МГА зубных тэхнікаў;  

- Прымаць удзел ва ўсіх мерапрыемствах, якія праводзяцца МГА 

зубных тэхнікаў;  

- атрымліваць любую інфармацыю, што датычыцца дзейнасці МГА 

зубных тэхнікаў;  

- уносіць калегіяльным органам МГА зубных тэхнікаў прапановы па 

ўдасканаленні дзейнасці МГА зубных тэхнікаў;  

- абскардзіць рашэнні органаў МГА зубных тэхнікаў. Пры гэтым скаргі 

на рашэнні Савета, старшыні Савета, Рэвізора ў месячны тэрмін пасля 

прыняцця адпаведнага рашэння падаюцца рэвізору, які абавязаны перадаць іх 

на разгляд  Канферэнцыі МГА зубных тэхнікаў. Рашэнне Канферэнцыі па 

скарзе з'яўляецца канчатковым;  

- займаць пасады ў МГА зубных тэхнікаў згодна са штатным 

раскладам; 

 - звяртацца па дапамогу да МГА зубных тэхнікаў па абароне сваіх 

правоў і законных інтарэсаў;  

- свабоднага выхаду з МГА зубных тэхнікаў пасля падачы заявы (датай 

выхаду лічыцца дата падачы заявы аб выхадзе ў кіруючы орган МГА зубных 

тэхнікаў або ў Савет аддзялення МГА зубных тэхнікаў. У апошнім выпадку 

Савет аддзялення МГА зубных тэнікаў інфармуе Савет МГА зубных тэхнікаў 

пра паступленне канкрэтнай заявы ў месячны тэрмін з даты падачы такой 

заявы). Член МГА зубных тэхнікаў валодае правам рашаючага голасу на 

адпаведным сходзе альбо, будучы абраным дэлегатам, на Канферэнцыі МГА 

зубных тэхнікаў.  

3.5. Член МГА зубных тэхнікаў абавязаны:  

- выконваць рашэнні калегіяльных органаў МГА зубных тэхнікаў; 

 - выконваць патрабаванні дадзенага статута;  



- выплачваць ўступны і сяброўскія ўнѐскі ў выпадку, калі Савет МГА 

зубных тэхнікаў ня вызваліў яго ад іх выплаты;  

- Берагчы маѐмасць МГА зубных тэхнікаў;  

- Удзельнічаць у працы сходаў па абранні дэлегатаў на Канферэнцыю 

МГА зубных тэхнікаў, а ў выпадку абрання дэлегатам гэтай Канферэнцыі - 

удзельнічаць у яе працы.  

3.6. Члены МГА зубных тэхнікаў за актыўны ўдзел у дзейнасці 

аб'яднання, за арганізацыю і ажыццяўленне значных праектаў могуць 

заахвочвацца ганаровымі дыпломамі МГА зубных тэхнікаў, каштоўнымі 

падарункамі, прэміямі МГА зубных тэхнікаў. 

 3.7. Члены МГА зубных тэхнікаў абавязаны: выконваць патрабаванні 

дадзенага статута; своечасова ўносіць членскія ўзносы; прымаць актыўны 

ўдзел у статутных мерапрыемствах МГА зубных тэхнікаў; падтрымліваць 

аўтарытэт МГА зубных тэхнікаў;  

3.8. За грубае альбо неаднаразовыя іншыя парушэнні патрабаванняў 

дадзенага статута, дзеянні, якія дыскрэдытуюць МГА зубных тэхнікаў, іншыя 

дзеянні, несумяшчальныя з статутнай дзейнасцю МГА зубных тэхнікаў, член 

арганізацыі можа быць выключаны з МГА зубных тэхнікаў. Рашэнне аб 

выключэнні прымаецца Саветам адпаведнага аддзялення або Саветам МГА 

зубных тэхнікаў простай большасцю галасоў прысутных членаў адпаведнага 

Савета. Гэтыя рашэнні могуць быць абскарджаны ў Канферэнцыю ў месячны 

тэрмін пасля іх прыняцця. Пры гэтым скарга падаецца ў Рэвізійную камісію 

МГА зубных тэхнікаў, якая абавязана прадставіць яе на разгляд 

Канферэнцыі. Рашэнне Канферэнцыі па скарзе з'яўляецца канчатковым.  

3.9. Іншыя рашэнні органаў аддзялення могуць быць абскарджаны ў 

месячны тэрмін пасля іх прыняцця ў Савет МГА зубных тэхнікаў. Савет 

абавязаны разгледзець скаргу на працягу месяца і прыняць па ѐй рашэнне, 

якое з'яўляецца канчатковым. Ініцыятыўныя рашэнні Савета, а таксама 

рашэнні Рэвізора МГА зубных тэхнікаў могуць быць абскарджаны ў месячны 

тэрмін пасля іх прыняцця ў Канферэнцыю МГА зубных тэхнікаў. Пры гэтым 



скарга падаецца рэвізору МГА зубных тэхнікаў, які абавязаны перадаць 

скаргу маючай адбыцца Канферэнцыі для яе разгляду. Рашэнне Канферэнцыі 

па скарзе з'яўляецца канчатковым.  

4. Органы МГА зубных тэхнікаў  

4.1. Вышэйшым органам МГА зубных тэхнікаў з'яўляецца 

Канферэнцыя, якая склікаецца адзін раз у 5 (пяць) гадоў. Пазачарговая 

Канферэнцыя павінна быць склікана Саветам МГА зубных тэхнікаў пры 

наяўнасці патрабаванні аб гэтым не менш за 2/3 членаў МГА зубных тэхнікаў 

або патрабаванні Рэвізора МГА зубных тэхнікаў. Нечарговя Канферэнцыя 

можа быць таксама скліканая Саветам па яго ўласнай ініцыятыве. 

Канферэнцыя правамоцная пры наяўнасці больш за палову дэлегатаў ад 

аддзяленняў МГА зубных тэхнікаў. Рашэнні прымаюцца простай большасцю 

галасоў прысутных, за выключэннем выпадкаў, асобна абумоўленых у 

дадзеным статуце.  

4.2. Канферэнцыя МГА зубных тэхнікаў: зацвярджае статут аб'яднання, 

уносіць у яго змяненні і дапаўненні; вызначае асноўныя напрамкі статутнай 

дзейнасці МГА зубных тэхнікаў на наступны перыяд; заслухоўвае 

справаздачы Савета, Рэвізора МГА зубных тэхнікаў аб праведзенай працы за 

справаздачны перыяд, дае ацэнку дзейнасці гэтых органаў; выбірае Савет, 

Старшыню Савета, Рэвізора на 5 гадоў; прымае рашэнні аб рэарганізацыі або 

ліквідацыі МГА зубных тэхнікаў. Канферэнцыя можа прыняць да свайго 

разгляду любыя іншыя пытанні статутнай дзейнасці МГА зубных тэхнікаў. 

4.3. Кіруючым органам МГА зубных тэхнікаў, які дзейнічае ў перыяд паміж 

канферэнцыямі, з'яўляецца Савет МГА зубных тэхнікаў. Лік яго членаў 

павінен быць не менш за 3-х чалавек і абавязкова няцотным. Савет МГА 

зубных тэхнікаў збіраецца па меры неабходнасці, але не радзей, чым 2 разы 

на год. У склад Савета па пасадзе ўваходзяць кіраўнікі арганізацыйных 

структур аб'яднання. У выпадку немагчымасці ўдзелу ў пасяджэнні Савета 

кіраўніка арганізацыйнай структуры дапускаецца ўдзел у пасяджэнні члена 

МГА зубных тэхнікаў, дзеючага па даверанасці згаданага кіраўніка 



аргструктуры. Савет МГА зубных тэхнікаў ўносіць змены і дапаўненні ў 

Статут аб'яднання, звязаныя са зменамі ў заканадаўства, а таксама 

выкліканыя пераменай юрыдычнага адрасу;  

- арганізуе выкананне рашэнняў Канферэнцыі; прымае рашэнні па 

правядзенні канкрэтных мерапрыемстваў у рамках статутнай дзейнасці МГА 

зубных тэнікаў: распараджаецца маѐмасцю МГА зубных тэхнікаў;  

- разглядае прапановы Старшыні па персанальным складзе кандыдатур 

на пасады намесніка старшыні і адказнага сакратара аб'яднання, прымае па iх 

рашэннi;  

- устанаўлiвае памеры ўступных і членскіх узносаў; зацвярджае ўзоры 

пячатак, штампаў, бланка, сімволікі МГА зубных тэнікаў, штатны расклад, 

каштарыс выдаткаў і даходаў;  

- разглядае пытанні заахвочвання членаў і штатных супрацоўнікаў 

МГА зубных тэнікаў, прысуджае прэміі, стыпендыі;   

- можа прыняць рашэнне аб надзяленні канкрэтнага аддзялення правамі 

юрыдычнай асобы (як і пазбавіць аддзяленне правоў юрыдычнай асобы ў 

выпадках неаднаразовых парушэнняў фінансавай дысцыпліны канкрэтным 

аддзяленнем);  

- прымае рашэнні аб заснаванні уласных сродкаў масавай інфармацыі, 

iншых юрыдычных асоб, аб удзеле ў камерцыйных арганізацыях у 

адпаведнасці з заканадаўствам;  

- можа прыняць рашэнне аб ліквідацыі канкрэтнага аддзялення ў 

выпадках:  

- грубага і якіх-небудзь іншых неаднаразовых парушэнняў аддзяленнем 

патрабаванняў дадзенага статута альбо заканадаўства;  

- ажыццяўлення аддзяленнем дзеянняў, што дыскрэдытуюць МГА 

зубных тэхнікаў.  

Савет можа прыняць да свайго разгляду любое іншае пытанне 

статутнай дзейнасці МГА зубных тэхнікаў, не аднесены дадзеных статутам 

да кампетэнцыі Канферэнцыі і Рэвізора МГА зубных тэхнікаў. Паседжанні 



Савета правамоцныя пры наяўнасці на іх больш за 50% яго членаў. Рашэнні 

прымаюцца простай большасцю галасоў. Пры іх роўнасці голас Старшыні 

МГА зубных тэхнікаў з'яўляецца вырашальным.  

4.4. Адказны сакратар аб'яднання абіраецца Саветам МГА зубных 

тэхнікаў па прадстаўленні Старшыні. Кандыдатура адказнага сакратара 

вызначаецца са складу Савета. Адказны сакратар падпарадкоўваецца 

Старшыні Савета МГА зубных тэхнікаў. Ён займаецца вядзеннем 

справаводства ў МГА зубных тэнікаў, выконвае даручэнні Старшыні Савета 

МГА зубных тэхнікаў.  

4.5. Старшыня Савета МГА зубных тэнікаў валодае ўсімі правамі і 

абавязкамі кіраўніка юрыдычнай асобы, у тым ліку: без даверанасці 

прадстаўляе інтарэсы МГА зубных тэнікаў, звязаныя з яго статутнай 

дзейнасцю, як у Рэспубліцы Беларусь, так і ў іншых краінах; з'яўляецца 

распарадчыкам фінансавых сродкаў МГА зубных тэнікаў ў межах сум, 

устаноўленых для яго Саветам; вызначае функцыянальныя абавязкі адказнага 

сакратара і штатных работнікаў МГА зубных тэхнікаў Старшыня Савета 

МГА зубных тэхнікаў можа таксама разглядаць іншыя пытанні статутнай 

дзейнасці МГА зубных тэнікаў, не аднесеныя дадзеных статутам да 

кампетэнцыі калегіяльных органаў МГА зубных тэнікаў і Рэвізора МГА 

зубных тэхнікаў  

4.6. Намеснік старшыні МГА зубных тэхнікаў абіраецца на паседжанні 

Савета з ліку членаў Савета. Ён выконвае функцыянальныя абавязкі 

старшыні ў яго адсутнасць па даверанасці.  

4.7. Рэвізор абіраецца Канферэнцыяй, тэрмінам на 5 гадоў. 

 4.8. Рэвізор мае права патрабаваць ад Савета і службовых асоб МГА 

зубных тэхнікаў прадстаўлення неабходных для яго працы матэрыялаў, 

бухгалтарскіх і іншых дакументаў, а таксама асабістых тлумачэнняў рэвізуе і 

кантралюе статутную, фінансава-гаспадарчую дзейнасць МГА зубных 

тэхнікаў, прыцягваючы пры неабходнасці спецыялістаў у галіне рэвізійнай 

работы; вырабляе праверкі працы з лістамі, заявамі і скаргамі, якія паступілі 



ў адрас МГА зубных тэхнікаў, вядзення справаводства ў МГА зубных 

тэхнікаў; мае права знаѐміцца з любымі дакументамі МГА зубных тэхнікаў, а 

яго патрабаванні па выпраўленні парушэнняў статутнай дзейнасці 

абавязковыя для ўсіх членаў МГА зубных тэхнікаў і Савета МГА зубных 

тэхнікаў. У выпадку невыканання Саветам МГА зубных тэхнікаў 

патрабаванняў Рэвізора па ліквідацыі выяўленых парушэнняў Рэвізор МГА 

зубных тэхнікаў абавязаны запатрабаваць ад Савета МГА зубных тэхнікаў 

склікання пазачарговай Канферэнцыі МГА зубных тэхнікаў; пры 

неабходнасці ажыццяўляе ў поўным аб'ѐме свае функцыі і ў арганізацыйных 

структурах МГА зубных тэхнікаў, аказвае метадычную дапамогу рэвізорам 

аддзяленняў МГА зубных тэхнікаў.  

4.9. Пасяджэнні ўсіх калегіяльных органаў МГА зубных тэхнікаў 

афармляюцца пратаколамі, а рэвізіі - актамі.  

5. Арганізацыйная пабудова МГА зубных тэхнікаў 

5.1. МГА зубных тэхнікаў стварае свае арганізацыйныя структуры 

(аддзяленні), пад якімі маюцца на ўвазе яго структурныя падраздзяленнi, якiя 

ствараюцца па тэрытарыяльным прынцыпе і дзейнічаюць на падставе 

дадзенага статута. МГА зубных тэхнікаў мае аддзяленне на тэрыторыі 

Расійскай Федэрацыі, колькасць якога павінна быць не меней трох чалавек. 

Колькасць членаў МГА зубных тэхнікаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь 

павінна быць не менш за дзесяць чалавек. 5.2. Вышэйшым органам 

аддзялення з'яўляецца Сход членаў МГА зубных тэхнікаў, якія стаяць на 

ўліку ў пэўным аддзяленні (далей - адпаведна Сход аддзялення і члены 

аддзялення). Сход аддзялення правамоцны, калі на ім прысутнічае больш за 

палову членаў аддзялення. Рашэнні на Сходзе аддзялення прымаюцца 

простай большасцю галасоў прысутных членаў аддзялення. Сход аддзялення 

збіраецца па меры неабходнасці, але не радзей за адзін раз у пяць гадоў.  

5.3. Сход аддзялення: заслухоўвае справаздачы Савета і Рэвізора 

аддзялення аб праведзенай працы за справаздачны перыяд, дае ацэнку іх 

дзейнасці; выбірае Савет аддзялення МГА зубных тэхнікаў, Старшыню 



Савета аддзялення, Рэвізора аддзялення тэрмінам на пяць гадоў, дэлегатаў на 

Канферэнцыю МГА зубных тэхнікаў ў адпаведнасці з устаноўленай Саветам 

МГА зубных тэхнікаў нормай прадстаўніцтва; вызначае напрамкі дзейнасці 

аддзялення на маючы адбыцца перыяд. Сход аддзялення можа прыняць да 

свайго разгляду любое іншае пытанне статутнай дзейнасці аддзялення МГА 

зубных тэхнікаў. 

 5.4. Савет аддзялення МГА зубных тэхнікаў з'яўляецца яго кіруючым 

органам, дзеючым у перыяд паміж паседжаннямі Сходу аддзялення. Савет 

аддзялення: ажыццяўляе ў перыяд паміж пасяджэннямі Савета аддзялення 

кіраўніцтва дзейнасцю аддзялення; прымае меры па рэалізацыі рашэнняў 

Канферэнцыі МГА зубных тэхнікаў, Сходу аддзялення, Савета МГА зубных 

тэхнікаў; прымае рашэнне аб даце, часу пачатку працы, месцы працы, 

парадку дня Сходу аддзялення, пра што паведамляе членам аддзялення не 

пазней, чым за месяц, да даты правядзення Сходу аддзялення. Савет 

аддзялення можа таксама вырашаць іншыя пытанні статутнай дзейнасці 

аддзялення, не аднесеныя дадзеных статутам да кампетэнцыі Сходу 

аддзялення і Рэвізора аддзялення.  

5.5. Рэвізор аддзялення МГА зубных тэхнікаў ажыццяўляе тыя ж 

функцыі, што і Рэвізор МГА зубных тэхнікаў, але ў рамках статутнай 

дзейнасці аддзялення МГА зубных тэхнікаў. 

 6. Маѐмасць МГА зубных тэхнікаў 

6.1. МГА зубных тэхнікаў можа мець ва ўласнасці любую маѐмасць, 

неабходную яму для матэрыяльнага забеспячэння статутнай дзейнасці, за 

выключэннем аб'ектаў, якія згодна з законам могуць знаходзіцца толькі ва 

ўласнасці дзяржавы. 

 6.2. МГА зубных тэхнікаў не нясе адказнасці па абавязацельствах сваiх 

членаў, роўна як і члены МГА зубных тэхнікаў не нясуць адказнасці па яго 

абавязацельствах.  



6.3. Члены МГА зубных тэхнікаў не захоўваюць правоў на маѐмасць, 

якая перададзена імі МГА зубных тэхнікаў для забеспячэння ўмоў для яго 

статутнай дзейнасці, калі іншае не агаворана дамовамі гэтай перадачы.  

6.4. Грашовыя сродкі МГА зубных тэхнікаў фармуюцца з: уступных і 

членскіх узносаў; добраахвотных ахвяраванняў; даходаў ад 

прадпрымальніцкай дзейнасці, што ажыццяўляецца парадкам, устаноўленым 

для грамадскіх аб'яднанняў заканадаўствам; паступленняў ад правадзімых ў 

статутных мэтах лекцый, выстаў, семінараў і іншых мерапрыемстваў.  

6.5. Грашовыя сродкі і іншае маѐмасць не могуць пераразмяркоўвацца 

паміж сябрамі МГА зубных тэхнікаў, а выкарыстоўваюцца толькі для 

дасягнення статутных мэтаў і задач, а таксама на дабрачынныя мэты.  

7. Спыненне дзейнасці МГА зубных тэхнікаў 

7.1. Ліквідацыя і рэарганізацыя МГА зубных тэхнікаў адбываецца ў 

адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.  

7.2. МГА зубных тэхнікаў можа быць ліквідавана па рашэнні 

Канферэнцыі МГА зубных тэхнікаў, калі за гэта прагаласавала не менш за 2/3 

яе ўдзельнікаў, прысутных на дадзеным форуме. Канферэнцыя прымае 

таксама рашэнне аб стварэнні ліквідацыйнай камісіі. Рашэнне аб ліквідацыі 

МГА зубных тэхнікаў можа таксама прыняць Вярхоўны Суд Рэспублікі 

Беларусь.  

7.3. Маѐмасць МГА зубных тэхнікаў, якая засталася пасля 

задавальнення ўсіх патрабаванняў крэдытораў, выкарыстоўваецца 

ліквідацыйнай камісіяй на статутныя мэты і задачы. 


