
ПОЛОЖЕННЯ 
про членські внески Громадської організації 

“Асоціація розвитку суддівського самоврядування України” 
 
Положення про членські внески Громадської організації “Асоціація розвитку 

суддівського самоврядування України” розроблене у відповідності до Статуту Громадської 
організації “Асоціація розвитку суддівського самоврядування України” 

Положення про членські внески Громадської організації “Асоціація розвитку 
суддівського самоврядування України” визначає порядок сплати вступних, щорічних 
членських та інших внесків членами Асоціації та кандидатами у члени Асоціації. 

 
Визначення термінів 
Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в наступному 

значенні: 
Асоціація – Громадська організація “Асоціація розвитку суддівського самоврядування 

України” 
Відділення – осередки Асоціації. 
Внески – вступні внески, щорічні членські внески, благодійні, цільові та інші внески, 

розмір та порядок сплати яких встановлений цим Положенням. 
Кандидат – особа, яка подала заяву про вступ до Асоціації у відповідності до 

Положення про членство в Асоціації. 
Положення – Положення про членські внески Громадської організації “Асоціація 

розвитку суддівського самоврядування України” 
Члени Асоціації – особи, прийняті до Асоціації у порядку, встановленому Статутом 

Асоціації та цим Положенням. 
 
Стаття 1. Загальні положення 
 
1.1. Члени Асоціації сплачують одноразовий вступний внесок 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, реалізації проектів та програм, розвитку матеріально-
технічної бази та утримання виконавчих органів. 

 
Стаття 2. Розмір вступних та щорічних членських внесків 
 
2.1. Розмір вступного внеску дорівнює розміру 0,5 мінімальної заробітної плати, що діє 

на час сплати внеску. 
2.2. Розмір щорічного членського внеску дорівнює розміру 0,5 мінімальної заробітної 

плати, що діє на час сплати внеску.  
2.3. За поданням Президента Правління може прийняти рішення про надання пільг при 

сплаті внесків особам, що надали значну матеріальну допомогу Асоціації. У цьому випадку 
подання заяви про надання пільг не вимагається. 

 
Стаття 3. Порядок сплати членських внесків 
 
3.1. Вступний внесок сплачується кандидатом після прийняття Правлінням рішення про 

прийом кандидата до Асоціації. 
3.2. Щорічні членські внески сплачуються до 1 лютого року, за який мають бути сплачені 

членські внески. 



3.3. За 1 (один) місяць до закінчення членського року Асоціація розсилає членам та 
кандидатам у члени Асоціації повідомлення про необхідність сплати щорічних членських  
внесків. 

3.4. Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту 
надходження коштів на розрахунковий рахунок Асоціації. 

3.5. Члени Асоціації зобов’язані сплатити щорічний членський внесок до 01 лютого 
поточного року. 

3.6. У разі несплати щорічних членських внесків протягом більше як двох місяців після 
настання строку сплати члена може бути виключено з Асоціації. 

3.7. Членство в Асоціації може бути поновлене шляхом повторного вступу до Асоціації 
за умови сплати вступного та щорічного членського внеску у подвійному розмірі, а також 
погашення заборгованості за попередньо не сплаченими внесками. 

3.8. Секретаріат контролює правильність та своєчасність сплати щорічних членських 
внесків. 

3.9. Правомірність використання коштів, що поступили на рахунок Асоціації від її членів, 
не рідше одного разу на 2 (два) роки перевіряються Ревізійною комісією. Про результати 
перевірок Ревізійна комісія доповідає Правлінню та Загальним зборам (Конференції). 

 
Стаття 4. Благодійні та цільові внески 
 
4.1. Члени та кандидати у члени Асоціації мають право передавати Асоціації в будь-

який звітний період та в будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановленої суми 
членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Асоціації та робити цільові внески 
для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Асоціації. 

4.2. При сплаті вступних, щорічних членських, благодійних або цільових внесків, члени 
Асоціації зобов’язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах: 

4.2.1. вступний внесок; 
4.2.2. щорічний членський внесок; 
4.2.3. благодійний внесок; 
4.2.4. цільовий внесок на [назва заходу, проекту, програми]. 
 
Стаття 5. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення 
 
5.1. Положення затверджується Правлінням. 
5.2. За рішенням Правління до цього Положення можуть бути внесені зміни та 

доповнення. 


