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Положення про членські внески
ГО «Асоціація випускників Житомирської політехніки»
Стаття 1. Загальні положення
1.1. Члени громадської організації «Асоціація випускників Житомирської політехніки»
(надалі – Асоціація) при вступі до Асоціації та в подальшому сплачують щорічні членські
внески.
1.2. Грошові надходження від внесків членів Асоціації використовуються Асоціацією для
реалізації її статутної мети та завдань, поповнення ендавменту Асоціації, реалізації проектів та
програм, розвитку матеріально-технічної бази та утримання структури Асоціації.
Стаття 2. Розмір членських внесків
2.1. Розмір щорічного членського внеску складає 500 гривень.
2.2. За рішенням Правління Асоціації розмір членських внесків може бути змінений.
2.3. Рішення про зміну розміру членських внесків вступає в силу після затвердження його
Правлінням Асоціації.
2.4. Рішення про зміну розміру членських внесків надсилається членам Асоціації
Правлінням Асоціації не пізніше, ніж у триденний строк з дати його прийняття та з відповідним
обґрунтуванням.
Стаття 3. Звільнення від сплати внесків, зменшення розміру внесків, відстрочка сплати
внесків
3.1. Правління Асоціації може надати членам такі пільги:
- розстрочка сплати щорічних членських внесків;
- відстрочка сплати щорічних членських внесків;
- зменшення розміру щорічних членських внесків;
- звільнення від сплати вступних та/або щорічних членських внесків.
Рішення Правління щодо надання пільг при сплаті внесків приймається у кожному
випадку окремо на підставі поданої заявником заяви.
3.2. Пільги надаються у випадку скрутного матеріального становища особи, що подала
заяву про вступ до Асоціації.

3.3. Розстрочка передбачає оплату щорічного внеску частками. Розмір першого платежу
щорічного внеску має становити не менше половини щорічного внеску.
3.4. За клопотанням заявника Правління може зменшити розмір щорічного внеску, що має
бути сплачений заявником, або звільнити заявника від сплати щорічного внеску.
3.5. Про прийняте рішення заявник повідомляється у письмовій формі.
Стаття 4. Порядок сплати членських внесків
4.1. Вступний членський внесок сплачується заявником протягом 30 (тридцяти)
календарних днів після отримання повідомлення про прийом до Асоціації на розрахунковий
рахунок Асоціації. За бажанням, заявник може сплатити такі внески до прийняття Правлінням
рішення про прийом заявника до Асоціації.
4.2. Щорічні членські внески сплачуються до 1 лютого року, за який мають бути сплачені
членські внески.
4.3. За два місяці до закінчення членського року Правління Асоціації розсилає членам
Асоціації повідомлення про необхідність сплати щорічних членських внесків.
4.4. Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження
коштів на розрахунковий рахунок Асоціації.
4.5. У випадку несплати, без відповідного рішення Правління, щорічного членського
внеску та у відповідності до п.4.6.2 та п.4.7 Статуту Асоціації членство в Асоціації
припиняється, про що Правління направляє повідомлення члену Асоціації.
4.6. При добровільному виході або виключенні з членів Асоціації внески не
повертаються.
4.7. Правління контролює правильність та своєчасність сплати щорічних членських
внесків.
4.8. Правомірність використання коштів, що поступили на рахунок Асоціації від її членів,
не рідше одного разу на поточний рік перевіряються Наглядовою радою Асоціації.
Стаття 5. Добровільні пожертвування та цільові внески
5.1 Члени мають право передавати Асоціації в будь-який звітний період та в будь-якому
розмірі добровільні пожертвування (понад встановленої суми членських внесків) на реалізацію
статутної мети та завдань Асоціації та вносити безповоротну фінансову допомогу для реалізації
проектів та програм в рамках статутної діяльності Асоціації.
5.2 При сплаті щорічних членських внесків, благодійних пожертвувань або надання
безповоротної фінансової допомоги, члени Асоціації зобов’язані чітко вказувати вид платежу у
платіжних документах:
- щорічний членський внесок;
- добровільне пожертвування;
- безповоротна фінансова допомога на (назва заходу, проекту, програми).

5.3. Цільові внески не є загальнообов’язковими для членів Асоціації і їх несплата не тягне
за собою призупинення членства в Асоціації.
Стаття 6. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього положення
6.1. Положення затверджується Загальними зборами Асоціації.
6.2. Питання, що не врегульовані Статутом Асоціації, Положенням і внутрішніми
документами Асоціації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

