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A. ДИСТРИКТ 
Дистрикт 2232 утворений з Ротарі Клубів Білорусі та України. Управління 

Дистриктом здійснює Губернатор. Координацію діяльності Клубів в обох частинах 
здійснюють призначені Губернатором Офіцери Дистрикту. При цьому Клуби кожної з 
країн Дистрикту мають право автономно створювати об’єднання в рамках правових 
норм своїх країн, створювати та розпоряджатися національними частинами бюджету, 
а також делегувати своїх представників в усі Комітети Дистрикту. 

 
B. КЛУБИ 

Ротарі Клубами в Дистрикті є всі Клуби (традиційні та е-Клуби) прийняті до 
Ротарі Інтернешнл. Ротарі Клуби в своїй діяльності зобов’язані застосовувати 
процедури Ротарі Інтернешнл (надалі - РІ), визначені Кодексом засад Ротарі, 
Стандартною Конституцією та Рекомендованими Правилами Ротарі Інтернешнл.  

Ініціативні групи зі створення нових Клубів до моменту прийняття до Ротарі 
Інтернешнл визнаються як «тимчасові» Клуби з моменту подання ними офіційних 
документів про створення до Секретаріату РІ. Ці Клуби можуть брати участь в 
Дистриктних заходах без права голосу. 

«Тимчасові» Клуби можуть входити до складу діючих Ротарі Клубів в ролі  
Клубу-сателіта. При цьому члени таких Клубів набувають статусу Ротарійців з 
моменту реєстрації Клубу-сателіта в РІ, а самі Клуби-сателіти мають власну назву, 
програму засідань та керівництво і, виконавши вимоги статутних документів Ротарі 
Інтернешнл щодо новостворюваних Клубів, можуть реєструватись в РІ як самостійні 
Ротарі Клуби, зберігаючи назву Клубу та стаж членів в Ротарі.  

Клуби Ротаракт та Інтеракт працюють за підтримки Ротарі Клубів.  
В своїй діяльності всі Клуби отримують підтримку від Губернатора, Асистентів 

Губернатора та інших Офіцерів Дистрикту, а також Координаторів Клубів та 
Дистриктів регіонального Секретаріату РІ в Цюріху. 
 

C. ГУБЕРНАТОР 
Губернатор Дистрикту (надалі – Губернатор) є Офіцером і єдиним 

представником Ротарі Інтернешнл у Дистрикті. Його завданням є координація всієї 
діяльності в Дистрикті. Він підтримує Клуби при плануванні та реалізації проектів, 
забезпечує постійний обмін інформацією та доводить до Ротарійців актуальні 



пріоритети Ротарі Інтернешнл. Губернатор забезпечує розвиток Ротарі шляхом 
заснування нових Клубів та зростання членства. Губернатор координує організацію і 
керівництво Дистриктними заходами. Губернатор може доручати реалізацію окремих 
завдань іншим Офіцерам Дистрикту, яких він призначає на свою каденцію. 
Губернатор має одноосібне право призначення, відкликання та заміни Офіцерів 
Дистрикту. Він також може призначати своїх Спеціальних представників при створенні 
нових Клубів та для інших завдань. 

Губернатор співпрацює з Обраним Губернатором для забезпечення 
послідовності керівництва Дистриктом. Губернатор на підставі затверджених 
процедур Ротарі Інтернешнл організує вибори Названого Губернатора. 

Губернатор за погодженням з Обраним Губернатором, Головою та членами 
Комітету Фундації Ротарі здійснює розподіл коштів Дистриктного Фонду (DDF) на 
фінансування Грантів та вплати передбачені процедурами РІ. 
 

D.  ПРЕДСТАВНИК ГУБЕРНАТОРА 

 Представник Губернатора в Украiнi є повноважним представником Губернатора та 

координатором діяльності всіх Офіцерів Дистрикту та Клубів на території Украіні.   
 Представник Губернатора підпорядковується лише Губернаторові Дистрикту. Він не є 
Офіцером Ротарі, але одним з Офіцерів Дистрикту. Губернатор делегує  
Представнику Губернатора свої права у визначеному ним обсязі, а Представник  
відповідає перед ним за свою діяльність.  

До обов’язків  Представника належить координація та підтримка наступної 
активності на ввіреній йому території: 
а) розвиток Ротарі; 
b) опрацювання планів діяльності Клубів регіону; 
с) реалізація планів РІ та Дистрикту; 
d) зміцнення іміджу Ротарі; 
е) піклування про дотримання високих Ротарійських стандартів у Клубах; 
f) контроль за виконанням фінансових зобов’язань Клубів перед Ротарі Інтернешнл 
та Дистриктом 
g) опіка над ініціативними групами та визначення Клубів, що потребують допомоги, у 
тому числі, додаткового навчання 
h) контроль за звітністю Клубів до Офісу РІ в Швейцарії та Секретаріату Дистрикту. 
  

E. АСИСТЕНТИ ГУБЕРНАТОРА 
Асистенти Губернатора представляють Губернатора у визначеному регіоні 

Дистрикту та підтримують його в реалізації завдань. Детально завдання Асистентів 
Губернатора визначаються Правилами функціонування Асистентів Губернатора, які 
становлять інтегральну частину цього документу. 
 

F. ТРЕНЕР ДИСТРИКТУ 
Тренер Дистрикту призначається Обраним Губернатором за узгодженням з 

Названим Губернатором. Тренером Дистрикту може бути Ротарієць, який в попередні 
роки  виконував обов’язки Асистента Губернатора чи національного тренера. 

Завданням Тренера є планування та реалізація всіх тренінгів в Дистрикті. Він 
також здійснює поточне консультування Клубів та Офіцерів Дистрикту з питань 
застосування норм та процедур Ротарі. Тренер проводить обов’язкові навчання у 
кожному новоствореному Клубі. За бажанням Клубів Тренер може проводити також 
додаткові навчання.  



В реалізації своїх завдань Тренер керується директивами Губернатора, 
Обраного Губернатора та Представника Губернатора. Губернатор може доручити 
Тренеру керівництво деякими семінарами. При проведенні додаткових семінарів на 
території однієї з держав Дистрикту Тренер може за узгодженням з Губернатором 
доручити проведення таких семінарів Офіцерам Дистрикту. 

В разі необхідності Обраний Губернатор призначає  Тренера в іншій Країні 
Дистрикту, відмінній від країни Тренера. 
 

G. СЕКРЕТАР ДИСТРИКТУ 
Секретар підпорядковуються безпосередньо Губернаторові та допомагають  у 

реалізації завдань, зокрема, в адміністративних питаннях, таких як контроль за 
звітністю Клубів, сплати Клубами внесків до РІ, організація ефективного зв’язку з 
Клубами, розсилка Щомісячних листів Губернатора, підготовка матеріалів до 
Дистриктних заходів, тощо. 
 

H. ДИСТРИКТНИЙ ОФІЦЕР ЕЛЕКТРОННОГО ЗВ’ЯЗКУ 
Дистриктного Офіцера Електронного Зв’язку (DICO) призначає Обраний 

Губернатор на період своєї каденції. DICO координує методи та засоби 
представлення Дистрикту і окремих Клубів в Інтернеті та координує електронний 
зв’язок між Офіцерами Дистрикту та Клубами і працює у тісній координації з 
Комітетом Зв'язків з громадськістю, підпорядковуючись безпосередньо Секретарю 
Дистрикту. 

 

I. ФІНАНСОВИЙ КОМІТЕТ ТА СКАРБНИКИ ДИСТРИКТУ 
 Фінансовий комітет складається з Голови фінансового комітету та Скарбників 

Дистрикту у Білорусі та Україні. Членів Фінансового Комітету призначає Обраний 
Губернатор на термін своєї каденції.  

Голова Фінансового Комітету здійснює планування та контроль за виконанням 
бюджету, а також контроль за звітністю об’єднань Ротарі Клубів у державах 
Дистрикту відповідно до національного податкового законодавства. Він зобов’язаний 
допомагати Губернаторові  та консультувати  щодо реалізації бюджету. Бюджет 
Дистрикту складається з двох національних бюджетів. 

Скарбники Дистрикту в своїх країнах відповідають за збирання внесків до 
відповідних бюджетів та здійснюють видатки. Всі видатки з бюджету Дистрикту 
вимагають погодження Губернатора,  чи іншої особи, призначеної Губернатором.  

Не пізніше 90 днів після закінчення каденції Губернатор та/або призначені ним 
особи та Скарбники надають звіти з виконання бюджету окремо в кожній з країн, що 
входять до складу Дистрикту. Звіти перевіряються незалежними Аудиторами 
Дистрикту. Перевірені звіти у встановлені РІ терміни надаються Попереднім 
Губернатором та відповідними Скарбниками для публікації, після чого 
затверджуються на Асамблеях у відповідних частинах Дистрикту. (для Білорусі 
бюджет та його виконання затверджуються спільним рішенням Президентів Клубів). 

 
J. ДОРАДЧИЙ КОМІТЕТ ГУБЕРНАТОРА ДИСТРИКТУ 

До складу Дорадчого Комітету входять: 
- Попередній Губернатор (IPDG), 
- Обраний Губернатор (DGE), 
- Названий Губернатор (DGN). 
-  Представник Губернатора 



- Асистенти Губернатора, 
- Секретар Дистрикту, 
До завдань Дорадчого Комітету належить: 
- інформування Губернатора про стан справ в окремих регіонах та/або за 

окремими напрямками роботи,  
- консультування Губернатора при прийнятті рішень щодо виконання завдань, 

які стоять перед Дистриктом.. 
Засідання Дорадчого Комітетув час і місці визначеному Губернатором. Порядок 

денний засідань Дорадчого Комітету пропонується Губернатором,  Представником  та 
Секретар Дистрикті і попередньо повідомляється іншим членам Дорадчого Комітету.  

На засідання Дорадчого Комітету обов’язково запрошується Представник 
Ротаракту в Дистрикті. В засіданнях Дорадчого Комітету можуть приймати участь інші 
особи, запрошені Губернатором.  
 

K. ДИСТРИКТНІ ОРГАНИ 
З метою реалізації окремих визначених завдань в Дистрикті створюються 

відповідні Комітети: 

- КОМІТЕТ ФУНДАЦІЇ РОТАРІ (The Rotary Foundation Committee)  
             з підкомітетами: 

ПІДКОМІТЕТ ЗБОРУ КОШТІВ (Fundraising)  
ПІДКОМІТЕТ ЩОРІЧНОГО ФОНДУ (Annual Fund) 
ПІДКОМІТЕТ ФОНДУ НАКОПИЧЕННЯ (Endowment Fund) 
ПІДКОМІТЕТ ҐРАНТІВ (Grants Subcommittee)  
ПІДКОМІТЕТ СТИПЕНДІЙ (Scholarships Subcommittee)  
ПІДКОМІТЕТ РОТАРІЙСЬКОЇ ПІДТРИМКИ МИРУ (Rotary Peace 

             Fellowships Subcommittee) 
ПІДКОМІТЕТ АЛЮМНІ (Alumni Subcommittee) 
ПІДКОМІТЕТ ПОЛІО ПЛЮС (Polio Plus Subcommittee)  
ПІДКОМІТЕТ ГРУП ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (VTT Subcommittee) 
ПІДКОМІТЕТ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ (Stewardship Subcommittee) 

- КОМІТЕТ РОЗВИТКУ ЧЛЕНСТВА (Membership Development Committee) 

- КОМІТЕТ ПОШИРЕННЯ ( NEW CLUB DEVELOPMENT Committee) 

- КОМІТЕТ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (Public Relations Committee) 
- КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОГО СЛУЖІННЯ (Internаtional Service Committee) 
- КОМІТЕТ ПРОФЕСІЙНОГО СЛУЖІННЯ (Vocational Service Committee) 
- КОМІТЕТ СЛУЖІННЯ ГРОМАДІ (Community Service Committee) 
- КОМІТЕТ РОТАРАКТУ (Rotaract Committee), у тому числі ПРЕДСТАВНИК 
  РОТАРАКТУ В ДИСТРИКТІ (District Rotaract Representative) 
- КОМІТЕТ ІНТЕРАКТУ (Interact Committee) 
- КОМІТЕТ МОЛОДІЖНИХ ОБМІНІВ (Youth Exchange Committee) 
- КОМІТЕТ СЛУЖІННЯ НОВОМУ ПОКОЛІННЮ(МОЛОДІ) (New Generation 

             (Youth) Service  Committee) 
- КОМІТЕТ ПРОГРАМ ДЛЯ МОЛОДИХ ЛІДЕРІВ (РАЙЛА) (RYLA Committee) 
- КОМІТЕТ РОТАРІЙСЬКОГО БРАТЕРСТВА (Rotary Fellowship Committee) 
- КОМІТЕТ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ДИСТРИКТУ (District Conference 
  Committee) 
- КОМІТЕТ ПРОМОЦІЇ КОНВЕНЦІЇ РІ (RI Convention Promotion Committee) 
Крім того, в Дистрикті діють: 
- МІЖНАРОДНІ КОМІТЕТИ (Inter Country Committees) 



- НОМІНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З ВИБОРІВ ГУБЕРНАТОРА Д2232 2018-2019 
- РАДА ПАСТ-ГУБЕРНАТОРІВ 
В Дистрикті можуть створюватись РОТАРІЙСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЗА 

ІНТЕРЕСАМИ (Rotary Fellowships). 
 

L. ДТТС– НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ПРИЗНАЧЕНИХ ОФІЦЕРІВ ДИСТРИКТУ 

ДТТС (District Team Training Seminar) – це тренінг, покликаний приготувати 

майбутніх Офіцерів Дистрикту, в тому числі Асистентів Губернатора, до виконання 
завдань в наступній каденції та згуртувати Дистриктну команду Офіцерів. Організує 
семінар Обраний Губернатор. При підготовці йому допомагають  Представник 
Губернатора та Тренер. Участь у семінарі обов’язкова для майбутніх Офіцерів 
Дистрикту. ДТТС та навчання Асистентів Губернатора має передувати ПЕТС. 
 

M. ПЕТС – НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ ДЛЯ ОБРАНИХ ПРЕЗИДЕНТІВ 

ПЕТС (President-Elect Training Seminar) – це тренінг, який покликаний приготувати 

майбутніх Президентів та Секретарів Клубів до виконання своїх завдань. Організує 
семінар  Обраний Губернатор. При підготовці йому допомагають  Представник 
Губернатора, Тренер та Асистенти Губернатора. 

Участь у семінарі обов’язкова для майбутніх Президентів. В семінарі бажана 
участь також майбутніх Секретарів, Скарбників Клубів та Голів Клубних Комісій. ПЕТС 
може поєднуватись з Асамблеєю Дистрикту. 
 

N. АСАМБЛЕЯ ДИСТРИКТУ 
Асамблея Дистрикту є підготовчим заходом для майбутніх членів Правлінь 

Клубів. Асамблею готують Обраний Губернатор та Тренер. При поєднанні з ПЕТС, 
ДТТС та навчанням Асистентів Губернатора Асамблея Дистрикту набуває форми 
Навчальної Асамблеї. Асамблея, крім навчальної складової, є законодавчим органом 
Дистрикту, який приймає рішення, пов’язані з стратегічними питаннями розвитку, 
організаційною структурою та бюджетом Дистрикту. 

Участь в Асамблеї є обов’язковою для майбутніх Президентів та Офіцерів 
Дистрикту. 

Асамблея: 
- затверджує звіт з реалізації бюджету за попередній рік за результатами 

аудиторської перевірки; 
- проводить вибори Аудиторів на найближчий Ротарійський рік; 
- затверджує принципи бюджетної політики та приймає бюджет Дистрикту на 

найближчий Ротарійський рік; 
- ухвалює розмір внесків на Дистрикт в майбутньому Ротарійському році; 
- ухвалює плановану величину річних внесків на РФ та плани Дистрикту 

відносно приросту членів та кількості Клубів; 
- приймає до відома План Керівництва Дистриктом на наступний Ротарійський 

рік; 
- приймає інші рішення, які вважає за потрібне.  
Під час Асамблеї також публікуються склади Дорадчих Комітетів, Асистентів 

Губернатора та Офіцерів Дистрикту на наступну каденцію. 
Делегатами з правом голосу на Асамблеї є виключно Обрані Президенти. Всі 

ухвали приймаються 2/3 голосів присутніх на Асамблеї Обраних Президентів. 
Рішення Асамблеї Дистрикту є обов’язковими для виконання всіма Клубами та 
Ротарійцями Дистрикту. 



O. КОНФЕРЕНЦІЯ ДИСТРИКТУ 
Конференція Дистрикту є найважливішою подією, що підсумовує Ротарійський 

рік. В Конференції повинна брати участь максимально можлива кількість членів 
Ротарі. Метою Конференції є дискусія на теми діяльності Ротарі, взаємні знайомства, 
обмін досвідом та поглиблення дружніх стосунків.  

В Конференції зобов’язані брати участь члени Дорадчого Комітету, Асистенти 
Губернатора, Офіцери Дистрикту та Президенти Клубів, учасники обмінних програм 

Ротарі (Rotary Youth Exchange, Vocational Training Team, Scholarships). Також бажана 

максимальна участь Обраних Президентів, Секретарів та членів Правлінь Клубів. 
Крім того, на Конференцію запрошуються всі бажаючі Ротарійці, а також 
представники інших Дистриктів, з якими Дистрикт має спільні програми та розвинені 
дружні зв’язки. 

Конференція виконує наступні завдання: 
- прийняття фінансового звіту за попередній рік та надання абсолюторіуму 

Попередньому Губернатору (IPDG); 
- обрання Губернатора на чергову каденцію, якщо номінація не була проведена 

іншим, передбаченим процедурами РІ, способом (Номінаційним Комітетом або 
шляхом поштового голосування); 

- оголошення підсумків вплат Клубів на Фундацію Ротарі та розподілу засобів 
Фундації (Цільовий Фонд Дистрикту – DDF) 

- заслуховування та обговорення звітів з діяльності Дистрикту в поточній 
каденції за основними напрямками діяльності 

- зустріч та спілкування з учасниками обмінних та навчальних програм РІ, які 
перебувають в Дистрикті 

- прийняття Регламенту Номінаційного Комітету з виборів Губернатора (якщо 
Регламент не був прийнятий іншими зборами Дистрикту) 

- обрання Представників Дистрикту для участі у Законодавчій Раді (в разі 
необхідності таких виборів у році проведення Конференції) 

- обрання члена Номінаційного Комітету з виборів Директороа РІ (в разі 
необхідності таких виборів у році проведення Конференції). 

 
P. НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ 

В Дистрикті 2232 відбуваються наступні навчальні семінари: 
- Семінар з питань членства, електронної комунікації та зв’язків з 

громадськістю 
- Семінар з питань грантів та програм Фундації Ротарі 
- Семінар з міжнародного служіння та Міждержавних Комітетів 
- Навчальні семінари Ротаракту 

 
Q. АСОЦІАЦІЯ РОТАРІ КЛУБІВ УКРАЇНИ 

Клуби Української частини Дистрикту 2232, що є юридичними особами як 
громадські неприбуткові організації, на добровільній основі об’єднані в Громадську 
спілку «Об’єднання Ротарі Клубів України» (далі в тексті - Асоціація), що є окремою 
юридичною особою, утримується на кошти від внесків Клубів – її членів і діє згідно 
своїго Статуту. 
 

R. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ В ДИСТРИКТІ 
В Дистрикті видається журнал «РОТАРІЄЦЬ» зі статусом офіційного 

регіонального видання Ротарі, що видається українською мовою. Журнал має 



Редакційну колегію, Головного Редактора та Видавця, які, діючи під керівництвом 
Губернатора Дистрикту, визначають основні правила та принципи діяльності видання, 
періодичність його випуску, ціну (яка затверджується при прийнятті бюджету 
української частини Дистрикту), контент, тощо. Згідно з принципами офіційних 
регіональних видань Ротарі Інтернешнл, журнал містить обов’язкову до друку частину 
контенту, що надається редакцією центрального видання Ротарі Інтернешнл «The 
ROTARIAN», та керується в своїй діяльності принципами, обумовленими в ліцензії РІ.  

Кожен з Ротарійців Дистрикту, який не є передплатником журналу «The 
ROTARIAN», зобов’язаний передплачувати журнал «РОТАРІЄЦЬ». 

Журнал «РОТАРІЄЦЬ» виходить в електронній версії, однак це не звільняє 
Ротарійців від передплати журналу. 
 

Підстави Плану Керівництва Дистриктом та Реґламенту ДГА 
Цей План Керівництва Дистриктом та Реґламент Функціонування Асистентів 

Губернатора розроблені на підставі та у відповідності з рекомендаціями Ротарі 
Інтернешнл. Обидва документи представлені та обговорені на Асамблеї Дистрикту 25 
березня 2016 р. у Києві. 

. 
Документ розроблений Губернатором Д-2232 2017-2018 р. Сяргеєм Філіпавим 

на підставі попереднього ПКД для Дистрикту 2232,  
розробленого в 2016 р.ПДГ Геннадієм Кройчиком. 



 
РЕҐЛАМЕНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ АСИСТЕНТІВ ГУБЕРНАТОРА 

ДИСТРИКТУ 2232 РОТАРІ ІНТЕРНЕШНЛ 
(додаток до Плану Керівництва Дистриктом 2232 на 2017-2018 рік) 

 

§01. Призначення та каденція 
01.1.Асистентів Губернатора Дистрикту (ДГА) призначає Обраний Губернатор 
Дистрикту (ДГЕ) не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення ДТТС та ПЕТС. 

01.2.Перед призначенням Асистентів Губернатора ДГЕ консультується з діючим та 
Названим Губернаторами та Клубом кандидата. 
01.3.Асистенти Губернатора призначаються на термін одного Ротарійського року, 

причому: 
А) ДГЕ може призначати Асистентів Губернатора серед Ротарійців, що уже виконують 
або виконували раніше ці функції 
01.4. Про призначення Асистентів Губернатора Ротарі Клуби Дистрикту інформуються 
Губернатором Дистрикту у найближчому виданні «Щомісячного Листа Губернатора» 

01.5. Асистент Губернатора може бути відкликаний ДГ за наявності вагомих підстав, а 
на його місце може бути призначений інший Асистент Губернатора. 

§02. Кваліфікація Асистентів Губернатора 
02.1. Кандидат на Асистента Губернатора повинен відповідати наступним вимогам: 

А) бути членом Ротарі Клубу (за винятком почесного членства) щонайменше 
протягом трьох років, причому Клуб, до якого належить Асистент Губернатора, не 
може мати заборгованості зі сплати внесків до РІ та Дистрикту 
В) мати за собою повну каденцію служіння в ролі Президента Ротарі Клубу 
С) мати Ротарійську класифікацію, що не викликає сумнівів 
D) бути активним Ротарійцем на рівні Дистрикту (принаймні мати досвід участі в 
Конференціях та Асамблеях Дистрикту) 

Е) надати згоду на виконання функцій Асистента Губернатора після ознайомлення з 
цим Реґламентом та визначеним йому ДГ переліком Клубів (територією), які 
складатимуть його зону відповідальності 
F) надати згоду на участь у навчанні Асистентів Губернатора (ДТТС) в місці та часі, 
що визначені ДГ та ДГЕ, а у випадку надзвичайних перешкод, що не дають йому 
змоги проходження тренінгу у визначеному місці у визначений час надати згоду на 
проведення окремого тренінгу Тренером Дистрикту в узгоджений з ним час в 
узгодженому з ним місці з тим, що такий тренінг в позаплановому порядку відбудеться 
за власний кошт Асистента Губернатора або його Клубу (відшкодування приїзду, 

проживання та харчування Тренера або самого Асистента Губернатора на місце 
позапланового тренінгу). 

§03. Обов’язки та права Асистентів Губернатора Дистрикту 
03.1. Обов’язки та права Асистентів Губернатора виникають з об’єму делегованих 
власних прав та обов’язків ДГ як Офіцера Ротарі Інтернешнл на користь Асистентів 
Губернатора в рамках апробованої РІ організаційної структури, що називається План 
Керівництва Дистриктом (District Leadership Plan). 

03.2. Асистенти Губернатора не є Офіцерами РІ. 
03.3. Асистенти Губернатора є Офіцерами Дистрикту та підпорядковуються 
безпосередньо Губернатору Дистрикту. 

03.4. Асистенти Губернатора від імені ДГ опікуються визначеними їм Ротарі Клубами, 

розміщеними, в міру можливості, якнайближче до місця проживання Асистента 
Губернатора. 



03.6. До обов’язків та прав Асистентів Губернатора, зокрема, відносяться: 

A) участь в тренінгу ДТТС, що проводиться ДГЕ та Тренером Дистрикту 
B) участь в ПЕТС, що проводиться ДГЕ та Тренером Дистрикту 
C) участь та заохочення підопічних Клубів до участі в Конференції та Асамблеї 
Дистрикту  
D) особисте відвідання кожного з підопічних Клубів принаймні тричі протягом 
Ротарійського року, причому перший візит повинен мати місце безпосередньо після 
початку каденції 
E) відбір на своїй території Клубів, що вимагають спеціальної опіки (заборгованість в 
оплаті внесків на РІ та Дистрикт, зменшення кількості членів, брак участі в 
обов’язкових Дистриктних заходах, бездіяльність відповідних Клубних комісій і т.і.) та 
узгодження з ДГ спеціального порядку відносин з цими Клубами 
F) допомога Обраному Президентові Клубу в розробці та/або актуалізації планів і 
завдань Клубу на найближчий Ротарійський рік та у заповненні відповідної форми в 
Rotary Club Central на сторінці Ротарі Інтернешнл (для цього кожен Асистент 

Губернатора обов’язково повинен мати власний обліковий запис у MyRotary). 
G) контроль даних підопічних Клубів в Rotary Club Central та підтримання постійного 
(принаймні раз в місяць) телефонного контакту з Президентом та Секретарем 
кожного з підопічних Клубів з метою отримання інформації щодо прогресу в реалізації 
планів Клубу або проблем, з якими Клубові приходиться стикатися 
H) надання Клубам порад та допомоги в розв’язанні проблем та заохочення Клубів до 
отримання допомоги та порад відповідних Дистриктних Комітетів та Тренера 
Дистрикту 
I) внесення до бази РІ інформації про відвідини Клубу з оцінкою роботи Клубу та 
зауваженнями, яка є доступна лише для Губернатора Дистрикту та залишається в 
базі назавжди 
J) допомога в плануванні та програмуванні офіційних візитів ДГ в окремих Клубах, а 
також міжклубних та міжміських (інтер-клуб, інтер-ситі та інтра-ситі) зустрічей ДГ на 
терені діяльності Асистента Губернатора та супроводження Губернатора підчас цих 
візитів та зустрічей 
K) заохочення Клубів до виконання доручень та прохань ДГ та узгоджених планів 
Дистрикту, у тому числі контроль регулярної оплати внесків на РІ та Дистрикт, а також 
участі в добровільних внесках до фондів Фундації Ротарі 
L) надання ДГ рекомендацій щодо активних Ротарійців, як потенційних Офіцерів 
Дистрикту 
M) участь в організованих ДГ засіданнях Дорадчого Комітету 
N) співпраця з редакціями періодичних видань та комітетом PR Дистрикту 
O) рекрутація в підопічних Клубах рекламодавців для Дистриктних публікацій 
P) заохочення Клубів до розвитку Ротарі та надання базового інструктажу щодо 
процедур утворення нових Клубів. 

03.7. Асистенти Губернатора зобов’язані стисло дотримуватися бюджетної 
дисципліни, а кожне перевищення планованих видатків (наприклад збільшена 
кількість відвідин Клубів, що вимагають особливої опіки) потребує особистого 
узгодження з ДГ або іншою особою, уповноваженою розпоряджатись бюджетом. 

03.8. Про порядок відшкодування Асистентам Губернатора видатків вони 
інформуються під час ДТТС, і в використанні коштів керуються Принципами 
бюджетної політики Дистрикту затвердженими Асамблеєю Дистрикту 



03.9. Основним посібником, який визначає порядок діяльності Асистентів 
Губернатора, є видання РІ  Lead Your District: Assistant Governor 2014-2017 (244-en)  (Будь 
лідером Дистрикту: Асистент Губернатора). 
03.10. Матеріали, що стосуються діяльності Асистентів Губернатора доступні на 
сторінці Ротарі Інтернешнл 
 https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/learn-role/assistant-governor  

Асистенти Губернатора повинні періодично відвідувати цю сторінку для 
ознайомлення з поточними рекомендаціями РІ стосовно їхньої діяльності. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/lead-your-district-assistant-governor
https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/learn-role/assistant-governor

