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Критерії та вимоги до кандидатів  
на посаду члена Правління в ГО 

«Українська Асоціація фізичної терапії» 
 
 
 
 

Критерії кандидатів на посаду членів Правління Асоціації 
 
Основні вимоги до кандидатів на посаду члена Правління Асоціації: 

• членство в Асоціації, категорія А, не менше як 5 років; 
• постійна активність в діяльності Асоціації; 
• відсутність боргів перед Асоціацією; 
• перебування на керівній посаді не менше трьох років; 
• готовність бути стійким та відданим справі Асоціації; 
• відсутність компрометуючої, нестабільної та малоініціативної 

позиції по відношенню до інтересів Асоціації; 
• наявність рекомендації від засновників або діючого Правління 

Асоціації. 
 
 

Вимоги до кандидата на посаду голови Правління Асоціації. 
 
Кандидат повинен: 
• Знати закони України про об’єднання громадян та Статут Асоціації; 
• Знати закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші 

нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого 
самоврядування, які регулюють порядок діяльності громадських організацій; 

• Знати положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні 
документи, створенні Асоціацією; 

• Знати структуру організації та особовий склад Правління Асоціації; 
• Бути обізнаним у вітчизняній і світовій тенденції розвитку професії “фізична 

терапія; 
• Знати перспективи розвитку Асоціації; 
• Володіти навиками розроблення і реалізації планів, програм, договорів та 

інших документів; 
• Володіти сучасними методами господарювання, управління, ділового 

спілкування та ведення переговорів; 
• Володіти розмовною іноземною мовою (англійська); 
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Вимоги до кандидата на посаду І та ІІ заступника, Радника голови 
Правління Асоціації. 

 
Кандидат повинен: 
• Знати закони України про об’єднання громадян та Статут Асоціації; 
• Знати закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші 

нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого 
самоврядування, які регулюють порядок діяльності громадських організацій; 

• Знати положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні 
документи, створенні Асоціацією; 

• Знати структуру організації та особовий склад Правління Асоціації; 
• Знати порядок і вимоги укладання та виконання договорів угод та інших 

документів;  
• Володіти сучасними напрямками і принципами розвитку менеджменту та 

управління, ділового спілкування та ведення переговорів; 
• Володіти формами   та   методами   роботи  із  засобами  масової 

інформації; 
 
 

Вимоги до кандидата на посаду Секретаря голови Правління 
Асоціації. 

 
Кандидат повинен: 
• Знати Статут Асоціації; 
• Знати положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні 

документи, створенні Асоціацією; 
• Знати структуру організації та особовий склад Правління Асоціації; 
• Володіти навиками ведення діловодства, способами оформлення, 

обробки та збереження різних видів документів, вміти складати ділові листи, 
проекти наказів, розпорядчі документи, договори; 

• Вміти вести усні та телефонні ділові переговори, користуватись 
переговорними пристроями, офісним та технічним обладнанням; 

• Знати етику ділового спілкування та ведення переговорів; 
• Володіти іноземною мовою (англійська); 
 
 
Кандидати, які бажають подати свою кандидатуру на обрання в 
члени Правління Асоціації, повинні заповнити та надіслати 
електронну адресу rehabl@ukr.net резюме кандидата, не пізніше 
ніж за 1 (один) місяць до початку проведення Загальних Зборів. 
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