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1.Загальні положення 

1.1. Положення про членські внески ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАЦІОНАЛЬНА 

АСОЦІАЦІЯ МЕДІАТОРІВ УКРАЇНИ» (надалі також - Асоціація ) розроблене відповідно  

до Статуту Асоціації та визначає порядок сплати щорічних членських та інших внесків 

членами Асоціації. 

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

значенні: 

1.2.1. Відділення – осередки Асоціації. 

1.2.2. Внески – вступні та щорічні членські внески, благодійні, цільові та інші внески, 

порядок сплати яких встановлений цим Положенням. 

1.2.3. Заявник – особа, яка подала заяву про вступ до Асоціації відповідно  до Статуту 

Асоціації. 

1.2.4. Положення – Положення про членські внески Громадської організації «Національна 

Асоціація Медіаторів України». 

1.2.5. Почесні Члени Асоціації – особи, визначені як такі відповідно до Положення «Про 

почесні звання ГО «НАМУ»». 

1.2.6. Членський рік - період календарного року, протягом якого особа є членом Асоціації. 

  

2. Види внесків та їх розміри. 

2.1. Члени Асоціації сплачують внесок при вступі до Асоціації (вступний членський внесок) 

та в подальшому сплачують щорічні членські внески. 

2.2. Члени Асоціації мають право передавати Асоціації в будь-який звітний період та в 

будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановлену суму членських внесків) на 

реалізацію статутної мети та завдань Асоціації та робити цільові внески для реалізації 

проєктів та програм в межах статутної діяльності Асоціації. 

2.3. Розмір вступного членського внеску на кожний рік затверджується Загальними зборами 

членів Асоціації на підставі пропозицій Правління, виходячи з підготовленого Правлінням 

бюджету на наступний рік. У випадку, якщо розмір вступних та членських внесків на будь-

який рік не був затверджений  Загальними зборами членів Асоціації, застосовується 

останній затверджений розмір  вступних та членських внесків до того часу, поки Загальні 

збори членів Асоціації не затвердять нові розміри.  Окрім вступних та членських внесків, 

Загальними зборами членів Асоціації можуть затверджуватися додаткові внески, покликані 



фінансувати окремі проекти, затверджені  Загальними зборами членів Асоціації, згідно з 

кошторисами таких проектів. 

2.4. Почесні Члени Асоціації звільняються від обов’язку сплати вступного та щорічних 

членських внесків. При цьому такі внески можуть сплачуватися Почесними Членами 

Асоціації за їх бажанням. 

2.5. Правління може прийняти рішення про пільгу, розстрочку, відстрочку, або про 

повну/часткову зміну форми сплати вступного чи щорічного членських внесків або 

зменшення їх розміру у виняткових випадках, як-то: 

2.5.1. Вагомі результати особистої  діяльності на користь Асоціації; 

2.5.2. Скрутне матеріальне становище особи-заявника. 

2.6. За особистою заявою члена Асоціації про тимчасову потребу розстрочення сплати 

внеску, яка має бути подана до Правління до 01 лютого поточного року, можлива сплата 

щорічного внеску частинами: 

2.6.1.  в розмірі 50% затвердженого Загальними зборами розміру щорічного внеску 

здійснюється до 01 лютого та до 01 серпня поточного року, 

або 

2.6.2. в розмірі 25% затвердженого Загальними зборами розміру щорічного внеску 

здійснюється до 01 лютого за 1-й квартал, до 01 травня за 2-й квартал, до 01 серпня за 3-й 

кв. та до 01.жовтня поточного року.  

2.7.  При цьому у разі розстрочки розмір першого платежу щорічного внеску має становити 

не менше 25% щорічного внеску, а у разі відстрочки відтермінування оплати не може бути 

більше ніж на шість місяців. 

2.8. Для прийняття Правлінням рішення про повну або часткову заміну форми сплати  

членського внеску, член/членкіня Асоціації подає заяву, в якій зазначається пропозиція про 

спосіб форми заміни  та умови виконання роботи, надання послуги заявником. 

2.9. Рішення Правління щодо зміни загального порядку, розміру чи форми сплати 

членських внесків приймається (і) у кожному випадку окремо на підставі поданої заяви, 

крім випадку, передбаченого п.2.4. цього Положення, (іі) у місячний термін з моменту 

подання відповідної заяви та (ііі) діє протягом членського року, в якому була подана заява. 

Особам, щодо яких Правлінням прийняте рішення, надсилається повідомлення про 

відповідне рішення. 

  

3.Порядок сплати внесків 

3.1. Вступний внесок сплачується протягом не більше 10 робочих днів з моменту прийняття 

рішення Правлінням про прийняття в члени Асоціації на підставі заяви про вступ до 

Асоціації. 

3.2. Перший щорічний членський внесок за поточний членський рік  сплачується заявником 

протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття рішення Правлінням про 

прийняття в члени Асоціації. Розмір першого членського внеску визначається за формулою: 

Р1 = Р / 12 * М, де Р1- розмір першого членського внеску, Р - розмір щорічного членського 

внеску, М - кількість календарних місяців поточного року починаючи з місяця вступу до 

Асоціації включно.  

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

членські внески. 



3.4.   За 2 (два) місяці до закінчення членського року Асоціація розсилає членам Асоціації 

повідомлення про необхідність сплати щорічних членських внесків за наступний рік. 

3.5. При сплаті внесків члени Асоціації зобов’язані чітко вказувати вид платежу у 

платіжних документах, як-то: 

3.5.1. Вступний членський внесок; 

3.5.2. Щорічний членський внесок; 

3.5.3. Благодійний внесок; 

3.5.4. Цільовий внесок на (назва заходу, проєкту, програми). 

3.6. Для підтвердження сплати членських внесків члени Асоціації надсилають на 

електронну адресу Асоціації  namu.members@gmail.com копію платіжного доручення на 

перерахування внеску з відміткою установи банку або копію квитанції, або підтверджують 

сплату внеску іншим способом. 

3.7. Членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на 

розрахунковий рахунок Асоціації. 

3.8. Рішенням Правлінням Асоціації визначається особа, уповноважена здійснювати 

контроль правильності та своєчасності сплати членських внесків. Про таке рішення 

Правління повідомляє членів Асоціації на офіційному сайті Асоціації. 

3.9. У випадку несплати щорічного членського внеску до 1 лютого так само, як і у разі 

порушення строків внесення внесків при вступі до Асоціації відповідно до п.п.3.1. та 3.2. 

цього Положення, членство в Асоціації автоматично призупиняється до моменту прийняття 

рішення на найближчому засіданні Правління про виключення з членів Асоціації 

відповідно до п. 3.10. Статуту Асоціації, або рішення про надання пільги у разі наявності 

підстав для такого рішення, або до повної сплати заборгованості по членськім  внескам, 

якщо на момент сплати заборгованості ще не прийняте рішення Правління про виключення 

з членів Асоціації. 

3.10. Профіль медіатора в Реєстрі медіаторів на сайті Асоціації активується після 

надходження вступного внеску та щорічного членського внеску на рахунок організації. У 

випадку призупинення членства в Асоціації, профіль члена ГО НАМУ на сайті Асоціації 

деактивується на час такого призупинення. 

  

4. Використання надходжень. 

4.1. Грошові надходження від внесків членів Асоціації використовуються Асоціацією для 

реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм, розвитку матеріально-

технічної бази та утримання виконавчих органів. 

4.2. Правомірність використання коштів, що поступили на рахунок Асоціації від її членів, 

не рідше одного разу на 2 (два) роки перевіряються Контрольно-ревізійною комісією. Про 

результати перевірок Контрольно-ревізійна комісія доповідає Правлінню та Загальним 

Зборам членів Асоціації. 

  

5. Порядок затвердження, внесених змін та доповнень до цього Положення. 

5.1. Положення та зміни до нього затверджуються Правлінням Асоціації. 

  

 


