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Положення про членські внески громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА 

АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» розроблене у 

відповідності до Статуту громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ 

ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ».  

  

Положення про членські внески громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА 

АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» визначає порядок 

сплати вступних та щорічних членських внесків членами громадської організації 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ».   

  

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ  

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

наступному значенні:   

  Організація — громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ 

ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»;  

Внески — вступні та щорічні членські внески, розмір та порядок сплати яких 

встановлений цим Положенням.  

Заявник — особа, яка подала заяву про вступ до Організації у відповідності до 

Статуту Організації.  

Положення — Положення про членські внески Громадської організації  

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ».   

  

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

  

 1.1. Члени Організації при вступі до Організації та в подальшому сплачують щорічні 

членські внески.  

1.2. Грошові надходження від внесків членів Організації використовуються 

Організацією для забезпечення її статутної мети та завдань, реалізації некомерційних 

проєктів та програм, проведення некомерційних наукових конференцій та виставок тощо.   

  

СТАТТЯ 2. РОЗМІР ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСЬКОГО ВНЕСКУ 

  

2.1. Розмір вступного членського внеску становить 1500 гривень, щорічного 

членського внеску — 300 гривень.   

  

 

СТАТТЯ 3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ 

  

  3.1. Відповідно до п. 5.5, пп. 5.5.17 Статуту Організації, порядок встановлення та 

сплати членських внесків встановлюється Президією Організації. 

3.2. Вступний членський внесок сплачується заявником протягом 10 (десяти) 

календарних днів після отримання повідомлення про необхідність сплати. За бажанням, 

заявник може сплатити такі внески до прийняття Президією рішення про прийом заявника 

до Організації. У цьому випадку, копія платіжного доручення на перерахування вступного 

членського внеску з відміткою установи банку або копія квитанції додаються до заяви про 

прийняття до Організації.  



3  

  

  

  3.3. Щорічні членські внески сплачуються до 01 лютого року, за який мають бути 

сплачені членські внески.  

 3.4. Для підтвердження сплати щорічного членського внеску члени Організації 

надсилають до Організації копію платіжного доручення на перерахування внеску з 

відміткою установи банку або копію квитанції або підтверджують іншим способом, за 

попередньою домовленістю з Президією Організації.  

 3.5. Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту 

надходження коштів на розрахунковий рахунок Організації.   

3.6. У випадку несплати щорічного членського внеску до 01 лютого без поважної 

причини, про що має бути попереджено шляхом оформлення відповідної Заяви,  членство 

в Організації припиняється, про що Організацією повідомляється члену Організації.  

 3.7. Членство в Організації може бути поновлене на умовах, передбачених 

Статутом Організації, шляхом повторного вступу до Організації за умови сплати 

вступного та щорічного членських внесків.  

 3.8. При добровільному виході, або виключенні, з членів Організації Внески не 

повертаються.  

 3.9. Організація контролює правильність та своєчасність сплати щорічних 

членських внесків.  

 

 

СТАТТЯ 4. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО 

ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ 

  

4.1. Положення затверджується Президією Організації.  

4.2. Положення вступає в силу з 01.01.2021 р., а оплата членських внесків, у 2021 р., 

здійснюється до 01.07.2021 р. 

4.3. За рішенням Президії Організації  до цього Положення можуть бути внесені 

зміни та доповнення.  

4.4. Питання, що не врегульовані Статутом Організації, цим Положенням і 

внутрішніми документами Організації, вирішуються відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  

 

 

 

 

 

 

 

Президент    

        

Є.О. Романенко    

 

  


