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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ 

ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ» 

Визначення термінів 

Терміни вживаються в цьому Положенні в наступному значенні: 

Асоціація – Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих». 

Положення – Положення про членські внески Асоціації. 

Щорічний членський внесок – фіксована грошова сума, яка щорічно 

сплачується членом організації у розмірах і терміни, визначені даним 

Положенням. 

 

І. Загальні положення 

1.1. Всі члени Асоціації зобов’язані при вступі до Асоціації та в подальшому 

сплачувати щорічні членські внески. 

1.2. Внески використовуються на забезпечення статутної діяльності 

Асоціації. 

 

II. Розмір членських внесків 

2.1. Розмір щорічного членського внеску складає 400 гривень. 

2.2. Рішення про зміну розміру членських внесків оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Асоціації не пізніше, ніж у десятиденний строк з 

моменту його ухвалення  

2.3. При виході або виключенні членів з Асоціації сплачені членські внески 

не повертаються. 

 

III. Порядок сплати та обліку членських внесків 

3.1. Щорічний членський внесок сплачується членами Асоціації впродовж 30 

(тридцяти) календарних днів першого місяця поточного року або впродовж 

30 (тридцяти) календарних днів з моменту ухвалення рішення Правлінням 

про прийняття в члени Асоціації – для нових членів Асоціації. 

3.2. В окремих випадках Виконавчий директор Асоціації, за заявою її члена, 

може продовжити термін сплати щорічного членського внеску, але не більше 

ніж на 30 (тридцять) днів від визначеного цим Положенням терміну. 

3.3. Членські внески сплачуються виключно у безготівковій формі. 

3.4. При сплаті членського внеску  члени зобов’язані подати до Виконавчої 

дирекції копію платіжного доручення/квитанції про перерахування внеску з 

відміткою установи банку та зазначенням виду внеску (щорічний членський 

внесок). 

3.5. Правильність та своєчасність сплати щорічних членських внесків 

контролює Виконавча дирекція. Про несплату членських внесків членами 

Асоціації Виконавчий директор доповідає Правлінню. 



3.6. Правомірність використання коштів, що надійшли до Асоціації від її 

членів контролює Ревізійна комісія (Ревізор). Про результати перевірок 

Ревізійна комісія звітує перед членами Асоціації на Загальних зборах. 

 

IV. Відповідальність за несплату членських внесків 

4.1. Члени Асоціації, які вчасно не сплатили членські внески, вважаються 

такими, що мають заборгованість по сплаті членських внесків. 

4.2. З моменту виникнення заборгованості, й до моменту її погашення, член 

Асоціації втрачає: 

- право голосу в усіх органах Асоціації; 

- право відвідувати будь-які заходи (конференції, семінари, проекти, в тому 

числі міжнародні), які проводяться в межах Асоціації, а також ті, на які її 

члени запрошенні як представники. 

4.3. Якщо членські внески не будуть сплачені в терміни, визначені п.3.1 та 

п.3.2. цього Положення, то така особа за рішенням Правління виключається з 

Асоціації. Особа не виключається з Асоціації лише у виключних випадках, 

якщо сплата членських внесків була об’єктивно неможливою. 

4.4. Після виключення з членів Асоціації в порядку, визначеному п. 4.3 цього 

Положення, особи мають право знову подати заяву на вступ до Асоціації, яка 

розглядається Правлінням на загальних підставах. 

 

V. Благодійні та цільові внески 

5.1 Члени Асоціації мають право передавати Асоціації в будь-який звітний 

період та в будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановлену суму 

членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Асоціації та 

робити цільові внески для реалізації проектів та програм в межах статутної 

діяльності Асоціації. 

5.2. При сплаті щорічних членських внесків, благодійних або цільових 

внесків, члени Асоціації мають чітко вказувати вид призначення платежу в 

платіжних документах: 

- щорічний членський внесок; 

- благодійний внесок; 

- цільовий внесок на (назва заходу, проекту, програми). 

 

VI. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього 

Положення 

6.1. Положення затверджується Правлінням Асоціації. 

6.2. За рішенням Правління Асоціації до цього Положення можуть бути 

внесені зміни та доповнення. 

 

VІІ. Прикінцеві та перехідні положення 

7.1. Членські внески за 2019 рік сплачуються впродовж 30 (тридцяти) 

календарних днів з моменту оприлюднення цього Положення на офіційному 

веб-сайті Асоціації 


