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Положення
про сплату вступних членських та членських внесків Громадської організації

«ФЕДЕРАЦІЯ БОДІБІЛДІНГУ УКРАЇНИ»

Положення про сплату вступних членських та членських внесків (надалі - Положення)
Громадської організації

«ФЕДЕРАЦІЯ БОДІБІЛДІНГУ УКРАЇНИ» (надалі

Федерація) розроблене у відповідності до Статуту та визначає розмір і порядок сплати
вступних членських та членських внесків Федерації.
1. Загальні положення
1.1.

Сплата вступних та членських внесків є обов’язковою умовою членства
Федерації.
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1.2.

Вступні та членські внески сплачуються у грошовій одиниці України - гривні,
їх розмір не підлягає перегляду після початку фінансового року.

1.3.

Вступні членськи внески - це кошти, які одноразово сплачуються фізичними
особами (громадянами України, іноземними громадянами, особами без
громадянства) які подали письмову заяву про вступ в якості індивідуального
члена до Федерації.

1.4.

Вступний внесок сплачується незалежно від того, чи був коли-небудь заявник
членом Федерації.

1.5.

Членські внески - це кошти, які сплачуються індивідуальним
впродовж всього терміну перебування членом Федерації.

1.6.

Члени Федерації сплачують вступний внесок при вступі до Федерації та в
подальшому сплачують щорічні членські внески.

1.7.

Контроль за своєчасною та повною сплатою членських внесків здійснює
уповноважена Президентом Федерації особа.

1.8.

При добровільному виході або виключенні з членів Федерації вступні, членські
внески не повертаються.

щорічно
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1.9.

Грошові надходження від внесків членів Федерації використовуються
Федерацією для реалізації статутної мети та завдань Федерації.

2.
2.1.

Вступний внесок.

Вступний внесок є ідентичним розміру річного членського внеску.

2.2. Вступні внески сплачуються фізичними особами до прийняття рішення
уповноваженим органом Федерації про прийом заявника в члени Федерації у
відповідності до Статуту.
Платіжний документ (копія платіжного документу) про сплату вступного внеску
додається до заяви про вступ в Федерацію.
2.3. Підставою для видачі членського квитка або посвідчення про членство в
Федерації є рішення Президента про прийом в члени Федерації та перерахування суми
вступного внеску в повному обсязі.
3.

Членський внесок.

3.1. Розмір членських внесків на поточний фінансовий рік визначається
Президентом Федерації та оформляється відповідним додатком до цього Положення.
Якщо до початку нового фінансового року Президентом не будуть внесені зміни
до розмірів членських внесків, вони вважаються пролонгованими на наступний
фінансовий рік.
3.2. Членські внески до Федерації також можуть бути у вигляді майна (обладнання,
автотранспорту тощо), прав користування інтелектуальною власністю, інших
майнових прав.
Порядок передачі майна у власність Федерації регулюється чинним законодавством
України.
4. Порядок сплати вступних, членських внесків
4.1. Сплата членських внесків здійснюється особисто кожним членом Федерації ,
шляхом перерахування коштів через банківські установи України на розрахунковий
рахунок Федерації або шляхом внесення готівкових коштів до бухгалтерії Федерації.
4.2. Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту
надходження коштів на розрахунковий рахунок Федерації.
4.3. У випадку несплати членом Федерації членських внесків більше одного місяця
Президент Федерації може прийняти рішення про застосування до члена Федерації
заходів впливу у відповідності до пункту 4.4.3 статуту Федерації.
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4.4. Членство в Федерації може бути поновлене на умовах, передбачених статутом,
за умови сплати вступного та щорічного членського внесків.
4.5. При сплаті вступних та щорічних членських внесків, члени Федерації зобов'язані
чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:
4.5.1. вступний внесок;
4.5.2. щорічний членський внесок;

5.
5.1.

Порядок обліку внесків.

Суми сплачених внесків фіксуються у бухгалтерському обліку Федерації.

5.2. Особа уповноважена Президентом контролювати облік та надходження
вступних та членських внесків раз в квартал звітує перед президентом.

6.Дія положення та інше.

6.1

Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження Президентом
Федерації.

6.2.

Всі питання, що не врегульовані Статутом Федерації, цим Положенням і
внутрішніми документами Федерації, вирішуються відповідно до вимог чинного
законодавства України.

6.3.

У разі внесення змін до чинного законодавства України або Статуту Федерації,
Президент зобов’язаний невідкладно привести у відповідність до чинного
законодавства України або Статуту Федерації норми даного Положення.
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Додаток
до Положення про вступних
та сплату вступних членських та членських внесків Громадської організації

«ФЕДЕРАЦІЇ БОДІБІЛДІНГУ УКРАЇНИ»

Затвердженого рішенням Президента
Федераці від «___»_______2018р.

Розміри внесків
Члени Федерації

Розмір внесків

Вступний членський внесок

__грн.

Щомісячний членський внесок

грн.

Річний членський внесок

грн.
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