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Положення про членські внески Громадської організації «ЛІБЕРАЛЬНОДЕМОКРАТИЧНА ЛІГА УКРАЇНИ» розроблене у відповідності до Статуту Громадської
організації «ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ЛІГА УКРАЇНИ».
Положення про членські внески Громадської організації «ЛІБЕРАЛЬНОДЕМОКРАТИЧНА ЛІГА УКРАЇНИ» визначає порядок сплати щорічних членських та
інших внесків членами Організації.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в
наступному значенні:
Організація — Громадська організація «ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ЛІГА
УКРАЇНИ»;
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 Організації у відповідності до
Статуту Організації.
Положення — Положення про членські внески Громадської організації
«ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ЛІГА УКРАЇНИ».
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 реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм,
розвитку матеріально-технічної бази та утримання структури Організації.
СТАТТЯ 2. РОЗМІР ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСЬКОГО ВНЕСКУ
2.1. Розмір вступного членського внеску становить 50 гривень, щорічного
членського внеску — 350 гривень.
СТАТТЯ 3. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ВНЕСКІВ, ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ
ВНЕСКІВ, ВІДСТРОЧКА СПЛАТИ ВНЕСКІВ
3.1. Рада Організації 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 Ради щодо надання пільг при сплаті внесків приймається у кожному
випадку окремо на підставі поданої заявником заяви, крім випадку, передбаченого п. 3.7.
3.2. Пільги надаються у випадку скрутного матеріального становища особи, що
подала заяву про вступ до Організації.
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3.3. Розстрочка передбачає оплату щорічного внеску частками.
Розмір першого платежу щорічного внеску має становити не менше половини
щорічного внеску.
3.4. Відстрочка встановлюється Радою на підставі поданої заявником заяви на
строк не більше трьох місяців.
3.5. За клопотанням заявника Рада може зменшити розмір щорічного внеску, що
має бути сплачений заявником, або звільнити заявника від сплати щорічного внеску.
3.6. Заяви розглядаються Радою у місячний термін.
3.7. За письмовим клопотанням заявника він може брати участь (без права голосу)
при розгляді питання про надання пільг щодо сплати вступного/щорічного членського
внеску, висловлювати свої міркування, подавати документи, що підтверджують його
позицію тощо.
3.8. Про прийняте рішення заявник повідомляється у письмовій формі.
СТАТТЯ 4. СПЕЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ
4.1. Спеціальна пільга є перевагою, що надається окремим категоріям осіб, які
подали заяву про вступ до Організації.
4.2. До окремих категорій осіб належать особи, які досягли вісімнадцятирічного віку
і які на момент членства в Організації є:
— учнями загальноосвітніх навчальних закладів;
— студентами вищих навчальних закладів.
4.3. Особи, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, мають право
отримати спеціальну пільгу, що передбачає знижку в 75% від розміру всіх внесків.
Спеціальна пільга щодо цієї категорії осіб діє до моменту закінчення особою
навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.
Для отримання спеціальної пільги особа має додати до заяви копію учнівського
квитка і довідку з загальноосвітнього навчального закладу.
4.4. Особи, що є студентами вищих навчальних закладів, мають право отримати
спеціальну пільгу, що передбачає знижку в 50% від розміру всіх внесків.
Спеціальна пільга щодо цієї категорії осіб діє до моменту закінчення особою
навчання у вищому навчальному закладі.
Для отримання спеціальної пільги особа має додати до заяви копію студентського
квитка і довідку з вищого навчального закладу.
СТАТТЯ 5. ПОРЯДОК СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
5.1. Вступний членський внесок сплачується заявником протягом 30 (тридцяти)
календарних днів після отримання повідомлення про прийом до Організації на
розрахунковий рахунок Організації.
За бажанням, заявник може сплатити такі внески до прийняття Радою рішення про
прийом заявника до Організації. У цьому випадку копія платіжного доручення на
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перерахування вступного членського внеску з відміткою установи банку або копія
квитанції додаються до заяви про прийняття до Організації.
5.2. Щорічні членські внески сплачуються до 1 лютого року, за який мають бути
сплачені членські внески.
5.3. За два місяці до закінчення членського року Секретаріат Організації розсилає
членам Організації повідомлення про необхідність сплати щорічних членських внесків.
5.4. Для підтвердження сплати щорічного членського внеску члени Організації
надсилають до Секретаріату копію платіжного доручення на перерахування внеску з
відміткою установи банку або копію квитанції або підтверджують іншим способом за
попередньою домовленістю з Секретарем Організації.
5.5. Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту
надходження коштів на розрахунковий рахунок Організації.
5.6. У випадку несплати щорічного членського внеску до 1 травня без відповідного
рішення Ради членство в Організації припиняється, про що Секретаріат направляє
повідомлення члену Організації.
5.7. Членство в Організації може бути поновлене на умовах, передбачених
Статутом Організації, шляхом повторного вступу до Організації за умови сплати
вступного та щорічного членських внесків.
5.8. При добровільному виході або виключенні з членів Організації Внески не
повертаються.
5.9. Секретаріат контролює правильність та своєчасність сплати щорічних
членських внесків.
5.10. Правомірність використання коштів, що поступили на рахунок Організації від
її членів, не рідше одного разу на поточний рік перевіряються Ревізором Організації. Про
результати перевірок Ревізор доповідає Вічеві Організації.
СТАТТЯ 6. БЛАГОДІЙНІ ТА ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ
6.1 Члени мають право передавати Організації в будь-який звітний період та в будьякому розмірі благодійні внески (понад встановленої суми членських внесків) на
реалізацію статутної мети та завдань Організації та робити цільові внески для реалізації
проектів та програм в рамках статутної діяльності Організації.
6.2 При сплаті щорічних членських, благодійних або цільових внесків, члени
Організації зобов’язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:
— щорічний членський внесок;
— благодійний внесок;
— цільовий внесок на (назва заходу, проекту, програми).
6.3. Цільові внески не є загальнообов’язковими для членів Організації і їх несплата
не тягне за собою припинення членства в Організації.
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СТАТТЯ 7. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Положення затверджується Радою.
7.2. Положення набирає чинності з моменту його затвердження в порядку,
передбаченому Статутом Організації.
7.3. За рішенням Ради до цього Положення можуть бути внесені зміни та
доповнення.
7.4. Питання, що не врегульовані Статутом Організації, Положенням і внутрішніми
документами Організації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства
України.
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