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Положення про членські внески громадської організації «Асоціація  незалежних фінансових консультантів «Фінконсул» (надалі - Асоціація) розроблене відповідно до Статуту Асоціації

Положення про членські внески визначає порядок сплати щорічних членських  та інших внесків членами Асоціації. 
Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в наступному значенні: 

Асоціація - Громадська організація «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул». 
Внески - щорічні членські внески, вступний членський внесок, благодійні, цільові та інші внески, розмір та порядок сплати яких встановлений цим Положенням. 
Вступний членський внесок - внесок, що сплачується заявником при вступі до Асоціації
Щорічний членський внесок - внесок, що сплачується членом Асоціації, для підтвердження свого членства у тому році, за який він сплачується 
Заявник - особа, яка подала заяву про вступ до Асоціації у відповідності до Положення про членство в Асоціації. 
Положення - Положення про членські внески Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул». 
Члени Асоціації – фїзичнї особи, яки вступили до Асоціації. 
 

Загальні положення

 
1.1.  Члени Асоціації при вступі до Асоціації та в подальшому сплачують щорічні членські внески. 
1.2  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.

Розмір членських внесків
 
2.1.  Розмір всупного внеску дорівнює:

для асоційованого члена Асоціації - 400 гривень; 
для дійсного члена Асоціації - 800 гривень;
для почесного члена Асоціації - безкоштовно;

2.2.  Розмір щорічного внеску дорівнює:

для асоційованого члена Асоціації - 300 гривень; 
для дійсного члена Асоціації - 600 гривень;
для почесного члена Асоціації - безкоштовно;


Порядок сплати членських  внесків 

3.1.  Вступний членський внесок сплачується заявником протягом 30 (тридцяти) календарних днів після отримання повідомлення про прийом до Асоціації. За бажанням, заявник може сплатити такі внески до прийняття Правлінням Асоціації рішення про прийом заявника до Асоціації. У разі сплати вступного членського внеску член Асоціації звільняється від сплати щорічного внеску за поточний календарний рік.

3.2.  Щорічні членські внески сплачуються до 1-го квітня року, за який мають бути сплачені членські внески. У випадку несплати щорічного членського внеску до цієї дати без відповідного рішення Правління Асоціації членство в Асоціації втрачається, про що Секретаріат направляє повідомлення члену Асоціації (поштою або електронною поштою). 

3.3.  За 2 (два) місяці до закінчення членського року Секретаріат розсилає членам Асоціації повідомлення про необхідність сплати щорічних членських внесків (поштою або електронною поштою).  

3.4.  Членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на поточний рахунок Асоціації. 

3.5.  Членство в Асоціації може бути поновлене на умовах, передбачених Положенням про членство в Асоціації, шляхом повторного вступу до Асоціації за умови сплати штрафу у розмірі подвійного щорічного членського внеску. 

3.6.  У випадках, передбачених пп. 3.12  та 3.14,  Правління Асоціації може надати членам такі пільги:  
-  розстрочка сплати щорічних членських внесків; 
-  відстрочка сплати щорічних членських внесків; 
-  зменшення розміру щорічних членських внесків; 
-  звільнення  від сплати вступних та/або щорічних членських внесків.  

Рішення Ревізійної Комісії Асоціації  щодо надання пільг при сплаті внесків приймається у кожному випадку окремо на підставі поданої заявником заяви, крім випадку, передбаченого п. 

3.7.  Рішення Правління Асоціації, крім випадку, передбаченого п. 3.12.1, діє протягом членського року, в якому була подана заява. 
3.8.  Розстрочка або відстрочка сплати щорічних членських внесків надається у випадках, передбачених п. 3.12.2.  
3.9.  Розстрочка передбачає оплату щорічного внеску частками. Розмір першого платежу щорічного внеску має становити не  менше половини щорічного внеску. 

3.10.  Відстрочка встановлюється Правлінням Асоціації на підставі поданої заявником заяви на строк не більше трьох місяців. 
3.11.  За клопотанням заявника Ревізійна Комісія Асоціації може зменшити розмір щорічного внеску, що має бути сплачений заявником, або звільнити заявника від сплати щорічного  внеску. 

3.12  Випадками, за яких Правління Асоціації може надати пільги, є: 
3.12.1.  вагомі професійні досягнення особи, що подала заяву про вступ до Асоціації; 
3.12.2.  скрутне матеріальне становище особи, що подала заяву про вступ до Асоціації. 

3.13.  Заяви розглядаються Правлінням Асоціації у місячний термін. 
Особам, щодо яких Радою Асоціації прийняте рішення, надсилається повідомлення про відповідне рішення. 

3.14.  За поданням Президента  Правління Асоціації може прийняти рішення про надання пільг при сплаті внесків особам, що надали значну матеріальну допомогу Асоціації. У цьому випадку подання заяви про надання пільг не вимагається. 

3.15.  Секретаріат Правління контролює правильність та своєчасність сплати щорічних членських внесків. 


Благодійні та цільові внески

4.1  Члени мають право передавати Асоціації в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановленої суми членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Асоціації та робити цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Асоціації. 
4.2  При сплаті щорічних членських, благодійних або цільових внесків, члени Асоціації зобов'язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах: 
4.2.1.  вступний членський внесок ; 
4.2.2.  щорічний членський внесок
4.2.2.  благодійний внесок; 
4.2.3.  цільовий внесок на [назва заходу, проекту, програми]. 


 

