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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВСТУПНІ, ЧЛЕНСЬКІ ТА ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ В ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКСПЕРТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС УКРАЇНИ»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Члени ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКСПЕРТНОБУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС УКРАЇНИ» (надалі – Спілка) сплачують вступні, членські та
цільові (надалі разом – «внески»).
1.2. Вступні, членські та цільові внески є одним із джерел формування майна Спілки та
фінансування його поточної діяльності. Внески є безповоротною фінансовою допомогою
членів Спілки та надаються Спілці для реалізації її статутної мети та завдань, здійснення
проектів та програм, розвитку матеріально-технічної бази та утримання керівних органів.
1.3. Вступний внесок – це внесок у вигляді безповоротної фінансової допомоги, який
сплачується асоційованим членом Спілки при прийнятті в члени Спілки в порядку та
розмірах, визначених відповідно до цього Положення.
1.4. Членський внесок – це внесок у вигляді безповоротної фінансової допомоги, який
сплачується членом Спілки щорічно протягом всього терміну перебування членом Спілки
в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.
1.5 Цільовий внесок – це разовий внесок у вигляді безповоротної фінансової допомоги, який
сплачується членами Спілки добровільно для фінансування конкретних програм та заходів,
що організуються Спілкою, в порядку та розмірі, визначених відповідно до цього
Положення.
1.6 Вступний внесок є першим членським внеском.
1.7. Вступний, членські та цільовий внески є обов’язковою умовою членства в Спілці.
2. РОЗМІР ВНЕСКІВ
2.1. Розмір вступного та членського внесків визначається Загальними зборами щорічно на
кожний поточний рік.
2.2. Розмір цільового внеску для фінансування цільових програм та заходів Спілки
затверджується Головою Спілки в залежності від визначених (підтверджених кошторисом
витрат) обсягів фінансування конкретних програм та заходів і ступені зацікавленості
конкретних членів Спілки щодо реалізації цих програм (заходів).
3. ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ
3.1. Члени Спілки сплачують внески шляхом перерахування коштів у національній валюті
України на розрахунковий рахунок Спілки, вказаний у рахунку-фактурі.
3.2. Вступний внесок сплачується асоційованим членом Спілки в день вступу до Спілки.
3.3. Членські внески, якщо інше не встановлюється Загальними Зборами, сплачуються
членами Спілки (асоційованими, повними та почесними) до 15 лютого кожного року, за
який мають бути сплачені членські внески.
3.4 На початку кожного року Секретаріат розсилає членам Спілки повідомлення (рахунок)
про необхідність сплати щорічних членських внесків. Рахунок повинен бути сплаченим до
15 лютого. Черговість та порядок розсилки рахунків визначає Виконавчий директор Спілки.

3.5 Внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на розрахунковий
рахунок Спілки. Якщо заявнику відмовлено у прийомі до Спілки, кошти, сплачені ним як
вступний внесок повертаються протягом 10 днів з моменту набуття чинності рішення про
відмову в прийомі до Спілки. Кошти повертаються відповідно до суми, сплаченої у
національній валюті України без індексації.
3.6. Облік сплати внесків здійснює Секретаріат Спілки у порядку, встановленому
чинним законодавством та фінансовою політикою Спілки.
3.7. У випадку несплати щорічного членського внеску протягом 6 календарних місяців
з моменту отримання членом Спілки рахунку, Виконавчий директор готує матеріали про
виключення з членства зі Спілки та подає Наглядовій Раді, про що Секретаріат направляє
повідомлення члену Спілки.
3.8. У випадку, якщо член Спілки не може своєчасно сплатити членські внески з
поважних причин, він повинен повідомити про це Наглядову Раду у термін, передбачений
для сплати членських внесків. У такому повідомленні повинна бути зазначена причина
неможливості своєчасно сплатити внески та термін, коли член Спілки зможе погасити
заборгованість по членських внесках.
3.9 У випадках передбачених Статутом та внутрішніми документами Спілки, за умови
відповідного рішення Наглядової ради, член Спілки може бути звільнений від сплати
членських внесків, але не більше, ніж на 2 квартали.
3.10 Членські внески особою, яка вступила до Спілки, сплачуються за поточний рік у
повному розмірі, передбаченому для регулярного щорічного внеску.
3.11 Наглядова Ради має право за заявою члена Спілки дозволити йому сплачувати членські
внески рівними частками помісячно або поквартально.
3.12 Членство у Спілці може бути поновлене на умовах, передбачених Положенням про
членство у Спілці, шляхом повторного вступу до Спілки за умови сплати щорічного
членського внеску.
4. ПОВЕРНЕННЯ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
4.1. Внески (у тому числі, але не виключно, у випадку добровільного виходу чи виключення
з членів Спілки) не повертаються, за винятком, встановленим п. 4.2. даного Положення.
4.2. У випадку сплати внеску у розмірі, що перевищує встановлений, надлишкова сплачена
частина внеску може бути повернена члену Спілки на підставі особистої письмової заяви
останнього, до якої додаються докази помилковості надмірно сплаченої частини внеску.
5. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН І
ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Це Положення набирає чинності з 3 червня 2019 року.
5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Загальних Зборів
шляхом викладення даного Положення в новій редакції або оформлення додатків до даного
Положення, які є його невід’ємною частиною.
5.3. Усі питання вступних та членських внесків, які не врегульовані Статутом Спілки, цим
Положенням або іншими внутрішніми документами Спілки, вирішуються відповідно до
вимог чинного законодавства України.

