
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Правління  "Українська Асоціація 
викладачів та дослідників європейської 
інтеграції" 14 вересня 2017р. 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про членство у  громадській організації 
"Українська асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції " 

 
Положення про членство у громадській організації «Українська асоціація викладачів та 
дослідників європейської інтеграції" (надалі Положення) розроблене у відповідності до Статуту 
Асоціації (надалі Статут) та визначає порядок набуття членства в Асоціації, права та обов’язки 
членів, порядок їх обліку. Питання членства у громадській організації «Українська асоціація 
викладачів та дослідників європейської інтеграції» регулюються Статтею 4 Статуту.  
 

 
Стаття 1. Загальні положення 

 

1.1.  Членство  в Асоціації є добровільним. 
1.2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, які досягли 18 років, підтримують 

мету та завдання Асоціації та визнають її Статут.  
1.3. Прийняття до Асоціації здійснюється Правлінням на підставі заяви особи, яка бажає 

вступити до Асоціації. 
1.4. Члени Асоціації мають наступні права: 
1.4.1. Брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією (семінарах, конференціях, тощо). 
1.4.2. Отримувати інформацію про діяльність та заходи, що проводить Асоціація 
1.4.3. Звертатись до органів Правління Асоціації із пропозиціями щодо розгляду питань, які 

відповідають меті, напрямкам і завданням її діяльності. 
1.5. Члени Асоціації мають наступні зобов’язання. 
1.5.1.  Дбати про позитивний імідж Асоціації та не перешкоджати її діяльності; 
1.5.2. Своєчасно сплачувати членські внески, розмір якого встановлюється даним Положенням 

та що затверджується Правлінням. Внески є добровільними і вносяться як благодійні 
внески на статутну діяльність Асоціації, 

1.5.3.  Розмір вступного внеску  складає 250 грн., який сплачується протягом 10 робочих днів з 
моменту подачі заяви. Оплата внесків здійснюється кожним членом Асоціації шляхом 
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Асоціації. 

 
 

Стаття 2. Порядок прийому до Асоціації  
 

2.1.  Прийняття у члени Асоціації здійснюється за рішенням Правління Асоціації на основі 
поданої письмової заяви, а також за умови 

- визнання положень статуту Асоціації; 
- визнання цілей діяльності Асоціації; 
- сприяння діяльності Асоціації; 
- сплати вступного та членських внесків. 
2.2.  Заява за встановленою формою з доданими документами, зазначеними у п. 2.1. 

надсилається листом до Асоціації або подається до Правління Асоціації особисто.   



 
2.3. Протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття Правлінням рішення про прийом заявника 
до Асоціації Правління направляє заявнику: 
- повідомлення про прийом до Асоціації; 
- Сертифікат про членство встановленого зразка.  
2.4. Добровільне припинення членства в Асоціації здійснюється шляхом подання письмової 
заяви до Асоціації. Рішення Правління у випадку добровільного припинення членства не 
вимагається. Датою припинення членства є дата подання заяви. В разі припинення членства в 
Асоціації зроблені учасником внески не повертаються.  

 
 

Стаття 3. Облік членів  
 

3.1.Облік членів Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації (відповідальною особою). 
3.2. Кожен член Асоціації заноситься до єдиного реєстру, особисті дані членів надані під час 
подання заяви про вступ до Асоціації зберігаються у відповідності до вимог чинного 
законодавства.  

 
 

Стаття 4. Порядок внесення змін та доповнень до цього Положення 
 
4.1. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені за рішенням Правління.  
 
 


