
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО ТА ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ" 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.Положення про членство та членські внески Громадської організації «Ти потрібен Україні» (далі – 

Положення, Організація) розроблене у відповідності до Закону України "Про громадські об’єднання», 
інших нормативних правових актів України, Статуту Громадської організації та внутрішніх документів  
Організації, з метою визначення порядку набуття та припинення членства в організації, права та 
обов’язки членів, порядок їх обліку в Організації, членські внески.  
 

1.2. У разі якщо окремі пункти дійсного Положення суперечитимуть положенням чинного законодавства 
України необхідно вважати такі пункти є нікчемними, що не породжують права та обов'язки сторін, що 
не матиме наслідком недійсності всього Положення. У випадку недійсності окремих пунктів Положення 
або наявності правовідносин, врегулювання котрих дійсним Положенням не передбачено, необхідно 
керуватися нормами чинного законодавства України. 
 

1.3. Організація є добровільною, незалежною, неприбутковою, недержавною, неполітичною 
громадською організацією, яка створена для захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб, та діє на 
принципах добровільності, вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядності, рівності 
перед законом, верховенства права, вільного вибору території діяльності, відсутності майнового 
інтересу її членів, відкритості, прозорості та публічності. 
 

1.4. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не 
відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за 
винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання. 
 

1.5. Членство в Організації є індивідуальним, добровільним,  підтверджується записом у реєстрі членів 
Організації. Членом Організації можуть бути  громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 
які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18 років та активно сприяють виконанню 
статутних завдань Організації.  
 

1.6. Прийом у члени Організації вважається здійсненим з моменту включення особи, яка відповідає 
вимогам, викладеним у Статуті, в практичну діяльність Організації. Також прийом в члени Організації 
здійснюється на підставі заяви шляхом заповнення паперової анкети, google form, реєстрації через веб-

сайт. Незалежно від типу реєстрації кандидат в члени Організації повинен вказати ПІБ, паспортні дані та 
податковий номер, контактну адресу, номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти та інші відомості. 
 

1.7. У разі, коли Особа не надала право на розповсюдження персональних даних відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», інформація щодо членства в Організації не 
розповсюджується, не надається ні в якій формі (письмовій або усній), окрім, як відповіді на офіційні 
запити органів державної влади у відповідності до чинного законодавства України. Цим забезпечується 
принципи “неупередженості” та “забезпечення персональної безпеки” окремого активіста. 
Відповідальність за збереження персональних даних членів Організації несе Голова Організації та інші 
особи, які визначаються Загальними зборами та мають доступ до такої інформації. 
 

1.8. Питання щодо прийняття та вибуття членів Організації вирішує Загальні збори Організації, які 
мають право встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Організації. Прийняття 
членів здійснюється після оплати ними вступного внеску на рахунок Організації. 
 

1.9. Усі члени Громадської організації мають рівні права та обов’язки. 
 

1.10. Член Організації має право:  
 брати участь у статутній діяльності та заходах Організації; 
 брати участь у Загальних зборах, обирати та бути обраними до керівних органів Організації; 
 брати участь у обговоренні проектів рішень Організації; 
 знайомитися з рішеннями керівних органів Організації; 
 вносити до керівних органів пропозиції, скарги, заяви щодо діяльності Організації, які підлягають 
обов’язковому розгляду; 



 

 отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту 
конфіденційної інформації та персональних даних; 
 добровільно припиняти членство в Організації. 
 

1.11. Член Організації зобов’язаний: 

 виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань 
Організації; 
 брати участь у діяльності Організації; 
 сприяти виконанню статутних завдань Організації; 
 пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації; 
 не допускати дій, що перешкоджають реалізації діяльності, завдають матеріальну шкоду чи шкоду 
діловій репутації Організації; 
 не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Організації та/або її членів; 
своєчасно сплачувати членські внески. 
 

1.12. Члени Загальних зборів/Організації відповідно трудового законодавства Україні мають право бути  
працевлаштовані в Організації на посадах, що відповідають чинному Класифікатору професій. Члени  
Загальних зборів/Організації у рамках конкретної діяльності, реалізації проєкту та/або виконання інших 
короткострокових статутних завдань, мають право надавати Організації платні послуги відповідно до 
законодавства України. При цьому вони не позбавляються прав та обов'язків посади членів Загальних 
зборів/Організації, які реалізують безоплатно.  
 

1.13. Загальні збори мають право встановлювати відзнаки, такі як грамоти, листи подяки тощо,  що 
мають за мету заохотити членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань 
Організації до активної діяльності, але не містять матеріальної цінності. При виході (виключенні) члена 
Організації з її складу такі відзнаки залишаються особі, що вийшла з складу членів Організації. 
 

1.14. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод 
будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, 
органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг. 
 

1.15. Загальні збори приймають рішення про виключення члена Організації у разі:  
 неодноразового порушення вимог Статуту; 
 вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;  
 вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;  
 неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців та/або несплату членських внесків 
більше 3 місяців без поважної причини.  
 

1.16.  Загальні збори приймають рішення про припинення членства у складі Організації у разі:  
 виходу з Організації за власним бажанням (не потребує згоди з боку Загальних зборів); 
 виключення з Організації; 
 смерті члена Організації, визнання особи померлою чи безвісно відсутнім. 
 

1.17. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою члена Організації на ім‘я Голови 
Організації. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та/або заповнення google 

form, та не потребує додаткових рішень, чим забезпечується принцип “добровільності членства”. 

 

1.18.Припинення членства в Організації не є підставою для припинення або невиконання будь-яких 
зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів. Припинення членства в Організації 
має наслідком припинення перебування особи на посаді у керівному органі Організації.  
 

1.19. При виході з членів Організації за її членами не зберігаються права на передане ними майно, в 
тому числі на повернення щорічних членських внесків. При виході (виключенні) члена Організації з її 
складу матеріальні внески (грошові кошти, майно, інші активи), внесені з метою підтримки 
(забезпечення) діяльності Організації, не повертаються. 
 

1.20. Скарги на рішення, дії та бездіяльність, пов’язані з набуттям та припиненням членства, правами та 
обов’язками членів Організації, розглядаються черговими Загальними зборами Організації. 
 



 

2.ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ 

 

2.1.Сплата членських внесків та їх використання здійснюється відповідно до вимог чинного 
законодавства України, у порядку, визначеному Статутом та іншими внутрішніми документами. Голова 
Організації  контролює правильність та своєчасність сплати членських внесків. Правомірність 
використання коштів, що надійшли на рахунок Організації від її членів, кандидатів на членство 
перевіряються Ревізійною комісією. 
 

2.2.Кандидати на членство при вступі до Організації сплачують вступний внесок та в подальшому 
сплачують щорічні членські внески. Вступний внесок сплачується кандидатом на членство до 
Організації до моменту розгляду Загальними зборами його заяви про вступ та надання відповідного 
статусу відносно Організації.  
 

2.3.Перший щорічний членський внесок сплачується членом Організації протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів після прийняття уповноваженим органом рішення щодо надання особі статусу члена 
Організації. Щорічні членські внески (крім першого) сплачуються до 1-го січня кожного року.  
 

2.4.Члени Організації зобов’язані сплачувати вступний та щорічні членські внески. Вступний та 
щорічний членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий 
рахунок Громадської організації. Розмір вступного та щорічного внеску для кандидатів у члени 
Громадської організації складає 500 (п’ятсот) гривень. При сплаті вступних, щорічних членських 
внесків, благодійної допомоги члени та кандидати у члени Організації зобов'язані чітко зазначати вид 
(призначення) платежу у платіжних документах. 
 

2.5. Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням Загальних зборів за систематичну 
несплату членських внесків. Членство в Організації автоматично припиняється у разі несплати 
членських внесків протягом не менш ніж 1 (одного) календарного року. 
 

2.6. Розстрочка або відстрочка сплати щорічних членських внесків може бути надана за рішенням 
Загальних зборів на підставі поданої заявником заяви на строк не більше 6 (шести) місяців. 
 

2.7. При виході з членів Організації за її членами не зберігаються права на передане ними майно, в тому 
числі на повернення щорічних членських внесків. При виході (виключенні) члена Організації з її складу 
матеріальні внески (грошові кошти, майно, інші активи), внесені з метою підтримки (забезпечення) 
діяльності Організації, не повертаються. 
 

2.8. Усі члени та кандидати у члени Організації мають право надавати в будь-якому розмірі благодійну 
допомогу на реалізацію статутної мети та завдань Організації, а також здійснювати цільові внески для 
реалізації окремих проектів та програм, в межах статутної діяльності Організації. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


