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І. Загальні положення 

 

1.1. Положення про членство та членські внески у громадській організації 

«Українська асоціація представниць правоохоронних органів» (далі – Організації) 

розроблене на виконання вимог Статуту Організації та відповідно до чинного 

законодавства України. 

Положення про членство та членські внески в Організації (далі – Положення) 

визначає принципи та порядок набуття і припинення членства, сплати членських внесків, 

їх розміри, а також права та обов’язки її членів. 

1.2. Організація є відкритою для вступу та виходу членів з її складу. 

1.3. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним. 

1.4. Членство в Організації набувають працівники правоохоронних органів, 

закладів освіти та установ, які здійснюють  навчання (підготовку, підвищення 

кваліфікації, перепідготовку) кадрів для правоохоронних органів, пенсіонери з числа осіб, 

які проходили службу чи працювали у таких органах державної влади, закладах освіти чи 

установах як України так і іноземних держав, а також в окремих випадках – інші 

громадяни України та іноземці, які визнають Статут Організації, та сприяють діяльності, 

що спрямована на досягнення мети та реалізацію напрямів діяльності Організації. 

Засновники є членами Організації з моменту її реєстрації.  

1.5. В Організації існує три форми членства: 

а) дійсне членство; 

б) асоційоване членство; 

в) почесне членство.  

1.5.1. До числа дійсних членів Організації належать працівники правоохоронних 

органів України та іноземних держав, яким присвоєно спеціальні звання, у тому числі 

відряджені (прикомандировані) до органів державної влади (підприємств, закладів, 

установ) або органів місцевого самоврядування на час виконання відповідних 

повноважень на постійній основі із залишенням їх на службі. 

1.5.2. Асоційоване членство в Організації набувають працівники правоохоронних 

органів України та іноземних держав, яким спеціальні звання не присвоюються, а також 

закладів освіти і установ України та іноземних держав, які здійснюють навчання 

(підготовку, підвищення кваліфікації, перепідготовку) кадрів для правоохоронних органів, 

пенсіонери з числа осіб, які проходили службу чи працювали у таких органах державної 

влади, закладах чи установах, громадяни України та іноземці, які бажають зробити внесок 

у досягнення мети (цілей) Організації та сприяють її розвитку шляхом участі у реалізації 

відповідних ініціатив, проектів, заходів.  

1.5.3. Почесне членство у Організації набувають громадяни України та іноземці, які 

поділяють ідеї Організації,  надають матеріальну або іншу допомогу правоохоронним 

органам України та/або Організації для досягнення її цілей. 

1.6. Всі члени Організації, незалежно від виду членства, мають рівні права та 

обов’язки. 

1.7. Членами Організації не можуть бути особи, які вчинили діяння несумісні з їх 

членством у Організації, а також звільненні за негативними мотивами зі служби або 

роботи в правоохоронних органах, закладах або установах, що здійснюють навчання 

(підготовку, підвищення кваліфікації, перепідготовку) кадрів для правоохоронних органів, 

а також особи, які надали при вступі до Організації недостовірні або неповні відомості 

про себе.  

 

ІІ. Порядок прийому до Організації 

 

2.1. Прийом у члени Організації здійснює Правління Організації (далі – Правління). 
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Право прийняття в члени Організації може бути делеговано Загальними зборами 

членів Організації її відокремленим підрозділам. 

2.2. Особи, які бажають стати членами Організації подають на розгляд Правління 

письмову заяву (додаток 1) в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут 

Організації, а також дає згоду на обробку своїх персональних даних в обсязі, необхідному 

для обліку членів Організації та організаційного забезпечення її діяльності. 

У разі необхідності Голова Правління має право запропонувати кандидату на вступ 

до Організації надати для розгляду додаткову інформацію, копії документів. 

2.3. Правління повинно розглянути заяву кандидата на найближчому засіданні 

Правління і прийняти рішення про згоду на прийом або відмову у прийомі у члени 

Організації про що зазначається у протоколі засідання.  

2.4. Рішення про прийом доводиться заявнику. У разі прийняття рішення про згоду 

на прийом кандидата до числа членів Організації, Правління Організації разом з 

інформацією про прийняте рішення направляє повідомлення про необхідність сплати 

вступного та щорічного членських внесків. 

2.5. Правління веде облік членів Організації та забезпечує їх членськими квитками 

(додаток 2).  

Новоприйнятий член Організації  забезпечується членським квитком після сплати 

вступного та щорічного членського внесків. 

  

 

ІІІ. Права та обов’язки членів Організації 

 

3.1. Члени Організації мають право: 

3.1.1. Обирати і бути обраними до органів управління Організації, брати участь у 

всіх заходах, що проводяться Організацією. 

3.1.2. Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій та комітетів, 

створених за рішенням органів Організації.  

3.1.3. Звертатися до органів управління Організації з запитами та пропозиціями з 

питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді. 

3.1.4. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність органів управління Організації, 

подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати 

розгляду скарг та заяв на Загальних зборах членів Організації. 

3.1.5. Звертатися до органів управління Організації за допомогою у захисті своїх 

прав та законних інтересів. 

3.1.6. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів членів Організації. 

3.1.7. Вільно виходити зі складу членів Організації. 

3.2. Члени Організації зобов’язані: 

3.2.1. Дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту та внутрішніх документів 

Організації. 

3.2.2. Ознайомлюватись та виконувати рішення, прийняті органами управління 

Організації та контролюючим органом Організації. 

3.2.3. Своєчасно сплачувати вступні та членські внески. 

3.2.4. Сприяти досягненню мети (цілей) та реалізації напрямів діяльності 

Організації. 

3.2.5. Брати участь у заходах, що проводяться Організацією. 

3.2.6. Утримуватись від будь-якої діяльності, що може завдати матеріальної та 

нематеріальної (моральної) шкоди Організації, не вчиняти дії, що дискредитують 

Організацію. 

3.2.7. Брати участь у Загальних зборах членів Організації.  

3.2.8. Сприяти підвищенню авторитету та репутації Організації. 
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ІV. Припинення членства в Організації 

 

4.1. Членство в Організації припиняється шляхом його втрати, виходу або 

виключення зі складу Організації. 

4.2. Членство в Організації припиняється автоматично і не потребує прийняття 

рішення Правління Організації у наступних випадках: 

4.2.1. смерті члена Організації; 

4.2.2. припинення діяльності Організації; 

4.2.3. визнання члена Організації недієздатним у встановленому порядку. 

4.3. Член Організації має право добровільно у будь-який час вийти із  Організації 

шляхом подання заяви на ім’я Голови Правління Організації. Членство припиняється з дня 

подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється 

перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах у Організації.  

У разі добровільного виходу зі складу Організації особа має право повторного 

вступити до складу членів Організації на умовах, передбачених Статутом Організації та 

цим Положенням. 

4.4. Виключення членів зі складу Організації здійснюється за рішенням Правління 

Організації у наступних випадках: 

4.4.1. порушення вимог Статуту Організації та інших внутрішніх документів; 

4.4.2. вчинення дій, що дискредитують Організацію; 

4.4.3. відмови виконувати рішення органів управління Організації; 

4.4.4. вчинення дій несумісних зі статусом члена Організації; 

4.4.5. звільнення за негативними мотивами зі служби або роботи в правоохоронних 

органах, закладах або установах, що здійснюють навчання (підготовку, підвищення 

кваліфікації, перепідготовку) кадрів для правоохоронних органів; 

4.4.6. несплата вступного та/або щорічного членських внесків у визначені строки та 

у встановлених розмірах без поважних причин. 

4.5. Питання про припинення членства у Організації з підстав, передбачених у 

пункті 4.3 цього Положення розглядається на засіданні Правління Організації за 

клопотанням Голови чи члена Правління ініційованого у разі особистого виявлення фактів 

невиконання або неналежного виконання членом Організації своїх обов’язків або за 

результатами розгляду звернення будь-якої особи до Правління Організації. 

4.6. Розгляд питання про припинення членства особи в Організації проводиться, як 

правило, у її присутності. Про день і час розгляду питання член Організації  

повідомляється не менш, ніж за п’ять днів до дня проведення засідання. Відсутність 

належним чином повідомленого члена Організації на засіданні Правління не 

перешкоджають розгляду питання та прийняттю рішення про його виключення зі складу 

членів Організації. 

4.7. Про результати розгляду питання письмово повідомляється заінтересована 

особа стосовно якої розглядалося питання про її  виключення з числа членів  Організації. 

4.8. Відмова прийняти в члени Організації та рішення про припинення членства в 

Організації можуть бути оскаржені на чергових (позачергових) Загальних зборах членів 

Організації. 

У таких випадках скарги на рішення Правління зацікавлені особи подають Голові 

Правління. 

4.9. При виході (виключенні) члена Організації з її складу, матеріальні внески 

(грошові кошти, майно) надані з метою підтримки (забезпечення) діяльності Організації, 

не повертаються. 
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V. Порядок, розмір та строки сплати членських внесків  

5.1. Члени Організації сплачують вступні та щорічні членські внески, а також за їх 

власним бажанням добровільні цільові та благодійні внески, які використовуються 

Організацією для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Організації. 

5.2. Вступний членський внесок сплачується один раз при прийнятті особи до 

числа членів Організації. 

Розмір вступного членського внеску дорівнює розміру 0,1 розміру прожиткового 

мінімуму на одну працездатну особу, що діє на час сплати внеску. 

5.3. Щорічний членський внесок сплачується до 01 березня року, за який мають 

бути сплачені членські внески. 

Розмір щорічного членського внеску дорівнює розміру 0,1 розміру прожиткового 

мінімуму на одну працездатну особу, що діє на час сплати внеску. 

5.4. Вступний та щорічний членські внески сплачуються новоприйнятими членами 

Організації протягом п’яти робочих днів після отримання повідомлення про прийняття 

особи до складу членів Організації. 

5.5. В окремих випадках члени Організації можуть бути звільнені від сплати 

вступного та/або членського внесків за рішенням Правління Організації. 

5.6. Вступний та щорічний членські внески вважаються сплаченими з моменту 

надходження коштів на розрахунковий рахунок Організації. Для підтвердження сплати 

вступного та/або щорічного членських внесків член Організації надає (надсилає) копію 

квитанції про відповідну сплату або іншим способом за узгодженням з Правлінням 

Організації. 

5.7. Правління Організації контролює правильність та своєчасність сплати 

щорічних членських внесків. 

5.8. Розмір добровільних цільових внесків для фінансування цільових проектів, 

програм, заходів спрямованих на реалізацію мети (цілей, завдань) Організації та строки їх 

сплати визначаються та затверджуються Правлінням Організації. 

5.9. Сплата благодійних внесків часом та розмірами не обмежується. 

5.10. При сплаті вступного, щорічних, благодійних або цільових внесків, члени 

Організації зобов’язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах: 

вступний членський внесок; 

щорічний членський внесок; 

благодійний внесок; 

цільовий внесок на (назва заходу, проекту, програми).  

Внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні, або іншій конвертованій 

іноземні валюті за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти. 

 

VІ. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення 

 

6.1. Положення затверджується Загальними зборами  членів Організації. 

6.2. За рішенням Загальних зборів членів Організації до цього Положення можуть 

бути внесені зміни та доповнення. 


