
      ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням Ради Директорів 

ГО «УАЗП» 

Протокол №2 від 03.07.2015 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про членські внески громадської організації “Українська 

Асоціація зовнішньої політики” 

 

Стаття 1.  Це положення розроблене відповідно до ст.25 Статуту 

громадської організації  “Українська Асоціація зовнішньої 

політики” і є невід’ємною його частиною. 

 

Стаття 2. Терміни вживаються у цьому Положенні у такому 

значенні:  

 

2.1.  Асоціація — ГО “Українська Асоціація зовнішньої політики”. 

2.2. Внески — вступні членські внески, щорічні членські внески, 

благодійні внески, цільові внески, розмір та порядок сплати яких 

регулюється цим Положенням. 

2.3. Заявник — особа, яка подала заяву про вступ до Асоціації 

відповідно до Статуту Асоціації. 

2.4. Положення —  положення про  членські внески громадської 

організації “Українська  Асоціація зовнішньої політики”. 

2.5. Почесні члени Асоціації — особи, яким відповідно до ст.21 

Статуту Асоціації присвоєно звання почесного члена Асоціації. 

 

Стаття 3. При вступі до Асоціації заявники сплачують вступні 

членські внески. 

 



3.1. Мінімальний розмір вступного членського внеску для заявників, 

що мають дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного 

Посла, становить 1000 (одну тисячу) гривень. 

3.2. Мінімальний розмір вступного членського внеску для усіх 

інших заявників становить 500 (п’ятсот) гривень. 

3.3. Мінімальний розмір вступного членського внеску для студентів 

профільних вищих навчальних закладів становить 250 (двісті 

п'ятдесят) гривень. 

3.4.  Вступний членський внесок сплачується одночасно з поданням 

заяви про вступ до Асоціації. Копія платіжного дручення на 

перерахування внеску додається до заяви. 

3.5. Допускається відтермінування сплати вступного членського 

внеску до ухвалення рішення про прийняття заявника в члени 

Асоціації згідно з ст.24 Статуту Асоціації, але не більше ніж на один 

тиждень з  моменту ухвалення  такого рішення. 

 

Стаття 4. У подальшому члени Асоціації сплачують щорічні 

членські внески. 

4.1. Після вступу до Асоціації щорічні членські внески сплачуються 

членами Асоціації, починаючи з наступного календарного року. 

4.2. Щорічні членські внески встановлюються в тих же розмірах, що 

і вступні членські внески відповідно з ст. 3 цього Положення. Члени 

керівних органів Асоціації сплачують щорічні членські внески у 

подвійному розмірі від мінімального вступного внеску.  

4.3. Щорічні членські внески сплачуються до 1 лютого поточного 

року. 

4.4. За один місяць до закінчення календарного року членам 

Асоціації розсилаються повідомлення про необхідність сплати 

щорічних членських внесків. 



4.5. Для підтверження сплати щорічного членського внеску члени 

Асоціації надають копію платіжного доручення щодо перерахування 

внеску. 

4.6. У випадку несплати до 1 лютого щорічного членського внеску 

членство в Асоціації призупиняється і поновлюється автоматично, 

якщо заборгованість погашується протягом не більше трьох місяців, 

починаючи з 1 лютого. У разі непогашення заборгованості у 

зазначений термін членство в Асоціації припиняється  і може бути 

поновлене шляхом повторного вступу до Асоціації на умовах 

Статуту. 

4.7. Про наслідки, пов’язані з призупиненням або припиненням 

членства в Асоціації у зв’язку з несплатою щорічних членських 

внесків, керівництво інформує члена Асоціації особисто у письмовій 

формі. 

4.8. Рішенням Ради директорів, у разі подання членом Асоціації 

відповідного клопотання, сплату щорічного членського внеску може 

бути відтерміновано на строк не більше трьох місяців. 

4.9. Рада  директорів з власної ініціативи може прийняти рішення 

про надання пільг при сплаті щорічних членських внесків або 

взагалі звільнити від їх сплати членів Асоціації.  

 

Стаття 5. Почесні члени Асоціації звільняються від сплати 

вступних та щорічних членських внесків. 

5.1. За бажанням, почесні члени Асоціації можуть надавати разову, 

або регулярну матеріальну підтримку, спрямовану на  виконання 

Асоціацією її статутних цілей та завдань. 

 

Стаття 6. Члени Асоціації та інші особи мають право сплачувати у 

будь-який час  та у будь-якому розмірі благодійні внески на 



реалізацію статутних цілей та завдань Асоціації, а також мають 

право робити цільові внески для втілення конкретних проектів та 

програм в рамках статутної діяльності Асоціації. 

 

Стаття 7. Грошові надходження від внесків усіх видів 

використовуються Асоціацією для реалізації її статутних цілей та 

завдань, втілення проектів та програм, розвитку матеріально-

технічної бази, здійснення видавничої діяльності та утримання 

робочих органів Асоціації. 

 

Стаття 8. Правомірність використання коштів, що поступають на 

рахунки Асоціації у формі внесків, перевіряється Ревізійною 

комісією не рідше одного разу на два роки. Про результати 

перевірок Ревізійна комісія доповідає Раді директорів та Загальним 

зборам Асоціації. 

 

Стаття 9. Це Положення затверджується Радою директорів. З 

ініціативи Президента Асоціації рішенням Ради директорів до цього 

Положення можуть бути внесені зміни та доповнення. 

 

 


