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ПОЛОЖЕННЯ
про членські внески Всеукраїнської громадської організації
“Асоціація правників України”
Положення про членські внески Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників
України» розроблене у відповідності до Статуту Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація правників України».
Положення про членські внески Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників
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 – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України».
Відділення – осередки Асоціації.
Внески – вступні внески, щорічні членські внески, благодійні, цільові та інші внески,
розмір та порядок сплати яких встановлений цим Положенням.
Заявник – особа, яка подала заяву про вступ до Асоціації у відповідності до Положення
про членство в Асоціації.
Кандидати у члени Асоціації – громадяни України, які не мають вищої юридичної
освіти та навчаються за фахом правника у вищих навчальних закладах, прийняті до
Асоціації у порядку, встановленому Статутом Асоціації.
Молоді правники – особи, які отримали диплом про вищу юридичну освіту не більше,
ніж за 3 (три) роки до дати прийняття Правлінням рішення щодо їх прийому до Асоціації.
Положення – Положення про членські внески Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація правників України».
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Почесні члени Асоціації - правник, науковець, політичний чи суспільний діяч, а також
будь-яка інша фізична особа, яка має особливі досягнення у справі державотворення та
розвитку юридичної професії та надає значну організаційну, матеріальну або іншу
підтримку діяльності Асоціації та якій рішенням Правління було присвоєно звання
почесного члена.
Правники – державні службовці – особи, які мають вищу юридичну освіту та
вважаються державними службовцями згідно з чинним законодавством України.
Правники пенсійного віку – члени Асоціації або заявники, які вийшли на пенсію за
віком згідно з чинним законодавством України.
Члени Асоціації – громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, прийняті до
Асоціації у порядку, встановленому Статутом Асоціації та цим Положенням.

Стаття 1. Загальні положення
1.1. Члени Асоціації та кандидати у члени Асоціації сплачують вступний внесок при
вступі до Асоціації та в подальшому сплачують щорічні членські внески.
1.2. Вступний внесок сплачується незалежно від того, чи був коли-небудь заявник
членом Асоціації.
1.3. Грошові надходження від внесків членів Асоціації та кандидатів у члени 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 100 гривень для всіх правників, крім категорій,
вказаних в п. 2.3. цього Положення.

2.2.

Розмір щорічного членського внеску дорівнює 450 гривень для всіх правників, крім
категорій, вказаних в п. 2.3. цього Положення. Розмір щорічного членського внеску
включає можливість участі в роботі одного із Комітетів АПУ безоплатно. Розмір внеску за
участь у роботі Комітетів АПУ дорівнює 50 гривень за кожний Комітет АПУ. У випадку,
якщо заявник, член або кандидат у члени Асоціації не бажає належати до жодного
комітету Асоціації, розмір щорічного членського внеску не зменшується.

2.3.

Наступним категоріям правників за їх бажанням надається право сплачувати вступні та
щорічні членські внески у такому розмірі:
2.3.1.

Правники – державні службовці, в тому числі судді, працівники прокурорськослідчих органів, працівники юридичних служб державних та комунальних
підприємств, а також науковці та освітяни, для яких наукова та освітянська
діяльність є основним джерелом доходу: вступний внесок – 50 гривень,
щорічний членський внесок – 100 гривень;

2.3.2.

Молоді правники: вступний внесок – 50 гривень, щорічний членський внесок –
150 гривень;

2.3.3.

Правники пенсійного віку, які не працюють: вступний внесок – 5 гривень,
щорічний членський внесок – 20 гривень;

2.3.4.

Студенти-правники (кандидати у члени Асоціації): вступний внесок – 50
гривень, щорічний членський внесок – 50 гривень.

2.3.5.

Інші особи, які бажають брати участь у діяльності АПУ (учасники): вступний
внесок – 100 гривень, щорічний членський внесок – 500 гривень.

2.4.

Знижки, передбачені у п. 2.3, не поширюються на вартість належності до комітетів та
форумів.

2.5.

Заявник або член Асоціації має право скористатися лише однією знижкою зі знижок,
зазначених у п. 2.3, про що він у письмовій формі повідомляє Секретаріат.
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2.6.

Для підтвердження права на знижки при сплаті вступного та/або щорічних членських
внесків заявник, член або кандидат у члени Асоціації повинен подавати до Секретаріату
наступні документи:
2.6.1.

знижки, передбачені п. 2.3.1 цього Положення, - довідка з основного місця
роботи;

2.6.2.

знижка, передбачена п. 2.3.2 цього Положення, - копія диплому про вищу
юридичну освіту;

2.6.3.

знижка, передбачена
посвідчення;

2.6.4.

знижка, передбачена п. 2.3.4 цього Положення, навчального закладу про навчання за фахом правника.

п.

2.3.3

цього

Положення,

-

копія
довідка

пенсійного
з

вищого

Документи, зазначені у пп. 2.6.1 та 2.6.4 подаються членом або кандидатом у члени
Асоціації до Секретаріату щорічно.
Стаття 3. Звільнення від сплати внесків, зменшення розміру внесків,
розстрочка та відстрочка сплати внесків
3.1.

Почесні члени Асоціації звільняються від сплати вступних та щорічних членських внесків
за бажанням.

3.2.

У випадках, передбачених пп. 3.7 та 3.9, Правління 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, крім випадку, передбаченого п.
3.9. Рішення Правління, крім випадку, передбаченого п. 3.7.1, діє протягом членського
року, в якому була подана заява.
3.3.

Розстрочка або відстрочка сплати щорічних членських внесків надається у випадках,
передбачених п. 3.7.2.

3.4.

Розстрочка передбачає оплату щорічного внеску частками. Розмір першого платежу
щорічного внеску має становити не менше розміру вступного внеску передбаченого
для даної групи правників. Розміри
чергових платежів щорічного внеску
встановлюється Правлінням на підставі поданої заявником заяви. Періоди між черговими
платежами щорічного внеску мають становити не більше одного місяця.

3.5.

Відстрочка встановлюється Правлінням на підставі поданої заявником заяви на строк не
більше трьох місяців.

3.6.

За клопотанням заявника Правління може зменшити розмір щорічного внеску, що має
бути сплачений заявником, або звільнити заявника від сплати вступного та/або
щорічного внеску.

3.7.

Випадками, за яких Правління може надати пільги, є:
3.7.1.

3.8.

скрутне матеріальне становище особи, що подала заяву про вступ до Асоціації.

Заяви розглядаються Правлінням у місячний термін.
Особам, щодо яких Правлінням прийняте рішення, надсилається повідомлення про
відповідне рішення.

3.9.

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.
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Стаття 4. Порядок сплати членських внесків
4.1.

Вступний та перший щорічний членські внески сплачуються заявником до прийняття
Правлінням рішення про прийом заявника до Асоціації. Копія платіжного доручення на
перерахування вступного та щорічного членських внесків з відміткою установи банку
або копія квитанції додаються до заяви про прийняття до Асоціації.

4.2.

У разі відмови заявнику у прийомі до Асоціації,
сплачені внески в повному обсязі.

4.3.

Вступний та щорічний членські внески по заявах про прийняття до Асоціації, поданих до
Асоціації до 1 вересня поточного року, зараховуються як вступний та щорічний членські
внески за поточний рік. Вступний та щорічний членські внески по заявах про прийняття
до Асоціації, поданих до Асоціації починаючи з 1 вересня поточного року,
зараховуються як вступний та щорічний членські внески за поточний та наступний рік.

в місячний термін йому повертаються

Датою подання відповідної заяви до Асоціації вважається дата заяви.
4.4.

Щорічні членські внески сплачуються до 1 лютого року, за який мають бути сплачені
членські внески.

4.5.

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

4.6.

Для підтвердження щорічного членського внеску члени та кандидати у члени Асоціації
надсилають на вимогу Секретаріату (викладену в листі та/або в електронному листі,
та/або висловлену під час телефонної розмови) до Секретаріату копію платіжного
доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку або копію квитанції або
підтверджують іншим способом за домовленістю з Виконавчим директором або
відповідальним секретарем.

4.7.

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

4.8.

Члени, кандидати в члени та учасники Асоціації зобов’язані сплатити щорічний
членський внесок до 01 лютого поточного року.

4.9.

У разі несплати щорічних членських внесків більше 2 (двох) років, припинення
членства настає автоматично.

4.10.

Членство в Асоціації може бути поновлене на умовах, передбачених Положенням про
членство в Асоціації, шляхом повторного вступу до Асоціації за умови сплати вступного
та щорічного членського внеску.

4.11.

Секретаріат контролює
внесків.

4.12.

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 Правничій Асамблеї.

правильність та своєчасність сплати

щорічних

членських

Стаття 5. Благодійні та цільові внески
5.1

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.

5.2

При сплаті вступних, щорічних членських, благодійних або цільових внесків, члени
Асоціації зобов’язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:
5.2.1.

вступний внесок;

5.2.2.

щорічний членський внесок;

5.2.3.

благодійний внесок;

5.2.4.

цільовий внесок на [назва заходу, проекту, програми].
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Стаття 6. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього
Положення
6.1.

Положення затверджується Правлінням.

6.2.

За рішенням Правління до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.
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