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ПОЛОЖЕННЯ 
про членство та членські внески у Громадській організації 

«Житомирська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів» 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 Положення про членство та членські внески у «Житомирської обласної організації 
підприємців, роботодавців та орендарів» (далі – Положення) складено на виконання 
пункту 2,3 Статуту «Житомирської обласної організації підприємців, роботодавців та 
орендарів»  (далі – ЖООПРО, Організація). 
1.2. Всі члени ЖООПРО мають рівні права та обов'язки у вирішенні будь-яких питань 
діяльності Організації незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-
господарської діяльності та інших ознак, крім тих, щодо яких є обмеження, визначені 
Статутом та законодавством України. 
1.3. Умови та вимоги цього Положення є обов’язковими для всіх членів ЖООПРО.  
1.4. Це Положення затверджується Радою Організації. Рішення щодо затвердження 
Положення, внесення змін та доповнень до нього приймається простою більшістю 
голосів членів Ради Організації, що присутні на її засіданні.  
1.5. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями ЖООПРО, ЖООПРО 
не несе відповідальності за зобов’язаннями її членів.  
  

2. ЧЛЕНСТВО В ЖООПРО 
2.1. Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним. 
2.1.1. Індивідуальними членами можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності – 
фізичні особи особисто, а юридичні особи через керівника, що поділяють програмні 
принципи та Статут ЖООПРО, сплачують членські внески, виконують рішення органів 
управління Фортеці та приймають участь у її діяльності ( далі за текстом – Члени). 
2.1.2. Колективними членами можуть бути об’єднання підприємств і підприємців, 
профспілки малого та середнього бізнесу, громадські організації в особі їх керівників, які 
поділяють програмні принципи та Статут ЖООПРО, сплачують членські внески, 
виконують рішення органів управління Організації та приймають участь у її діяльності ( 
далі за текстом – Члени). 
2.2. Членство в ЖООПРО є добровільним. 
2.3. Члени ЖООПРО можуть бути членами інших громадських об’єднань. 
2.4. Всі члени ЖООПРО мають права та несуть обов’язки, визначені в Статуті Організації. 
Цим Положенням можуть встановлюватись додаткові права та обов’язки для членів 
ЖООПРО в межах, що не суперечать Статуту ЖООПРО. 
2.5. Членам ЖООПРО може бути наданий статус Почесного члена ЖООПРО. 
2.5.1. Почесними членами ЖООПРО можуть бути індивідуальні або колективні члени. 
2.5.2. Почесні члени Організації обираються Загальними Зборами за поданням Ради 
ЖООПРО. 
2.5.3. Почесним членам видається диплом єдиного зразка, що затверджується Загальними 
Зборами ЖООПРО. 
 

3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЧЛЕНСТВО 
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3.1. Прийом у члени ЖООПРО здійснюється Радою ЖООПРО на підставі: 
- письмової заяви заявника на ім’я Голови ЖООПРО, за затвердженою Головою ЖООПРО 
формою;  
3.2. Після прийняття рішення Радою ЖООПРО про прийом заявника до Організації, 
протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення заявнику направляються: 
- свідоцтво члена Громадської організації «Житомирська обласна організація підприємців, 
роботодавців та орендарів», встановленого зразка;  
- повідомлення про термін сплати та розмір вступного та щомісячного членських внесків. 
3.3. У випадку втрати свідоцтва члена ЖООПРО, члену Організації за його письмовою 
заявою видається дублікат посвідчення з відміткою «Дублікат». 
 

4. КОЛЕКТИВНЕ ЧЛЕНСТВО 
 
4.1. Прийом у колективні члени ЖООПРО здійснюється на підставі: 
- письмової заяви уповноваженого представника відповідного колективного члена на ім’я 
Голови ЖООПРО, яка надсилається рекомендованим листом чи надається особисто до 
Ради Організації; 
4.2. До заяви колективного члена додаються:  
- копія першого аркуша Статуту, з позначкою про реєстрацію суб’єкта господарювання; 
- копію свідоцтва про державну реєстрацію; 
- протокол загальних зборів трудового колективу установи, організації, підприємства, а 
також членів профспілки малого та середнього бізнесу, громадської організації з 
рішенням про вступ до ЖООПРО (печатка, підпис керівника); 
або 
- копія (витяг) рішення уповноваженого органу/особи про вступ до ЖООПРО, завірена 
керівником юридичної особи; 
- довідка про кількість членів. 
4.3. Рішення про прийняття до членів ЖООПРО колективних членів всеукраїнського рівня 
приймає Рада Організації в 10-ти денний термін. 
4.4. Рішення Ради ЖООПРО про відмову в поданні щодо прийому у колективні члени має 
бути вмотивованим, але воно є остаточним.  
4.5. Після прийняття рішення Радою ЖООПРО про прийом у колективні члени 
Організації, заявнику направляються: 
- свідоцтво члена Громадської організації «Житомирська обласна організація підприємців, 
роботодавців та орендарів», встановленого зразка; 
- повідомлення про термін сплати та розмір вступного та щомісячного членських внесків. 
4.6. У випадку втрати посвідчення члена Громадської організації ЖООПРО, члену 
Організації за його письмовою заявою видається дублікат посвідчення з відміткою 
«Дублікат». 
 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЖООПРО 
 
5.1. Члени ЖООПРО, якщо інше не передбачено Статутом Організації, мають право: 
5.1.1. брати участь в управлінні ЖООПРО через участь у Загальних Зборах безпосередньо 
або через своїх делегатів, вимагати розгляду будь-яких питань, що стосуються діяльності 
ЖООПРО; 
5.1.2. вносити пропозиції по кандидатурах для обрання в керівні органи ЖООПРО; 
5.1.3. обирати і бути обраними в керівні органи Організації та отримувати інформацію про 
їх роботу; 
5.1.4. обговорювати будь які питання діяльності ЖООПРО та вносити пропозиції щодо 
вдосконалення її роботи; 



 3 

5.1.5. брати участь у визначенні основних напрямків діяльності Організації, висловлювати 
від свого імені власну громадянську та політичну позицію;  
5.1.6. обговорювати будь-які питання діяльності ЖООПРО та вносити пропозиції щодо 
вдосконалення діяльності ЖООПРО, брати участь у роботі її структурних підрозділів, 
ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань ЖООПРО, тощо;  
5.1.7. отримувати організаційну, консультативну та методичну допомогу від ЖООПРО; 
5.1.8. отримувати підтримку від ЖООПРО при захисті своїх законних прав та інтересів з 
питань сплати податків та інших питань діяльності суб’єкта господарювання; 
5.1.9. брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та 
проводяться ЖООПРО на умовах, затверджених керівними органами ЖООПРО в межах 
своєї компетенції; 
5.1.10. вийти з членів ЖООПРО шляхом подання письмової заяви та на умовах, 
передбачених Статутом ЖООПРО та цим Положенням.; 
5.1.11. одержувати інформаційні видання ЖООПРО; 
5.1.12. користуватися майном ЖООПРО в порядку, встановленому органами управління 
ЖООПРО; 
5.1.13. користуватися символікою ЖООПРО в порядку та на умовах, передбачених 
положенням про символіку ЖООПРО, що затверджується Радою ЖООПРО; 
5.1.14. інші права згідно з чинним законодавством України та Статутом ЖООПРО. 
5.2. В публічних заявах член ЖООПРО має право посилатися на своє членство в 
Організації, але він не має права виступати від імені Організації або будь-якого її органу 
без відповідних повноважень або доручень. 
Він не може посилатися на своє членство в ЖООПРО, якщо Радою Організації прийнято 
рішення про припинення його членства в ЖООПРО. 
5.3. Члени ЖООПРО зобов'язані:  
5.3.1. брати активну участь у досягненні мети і завдань ЖООПРО; 
5.3.2. дотримуватися норм Статуту ЖООПРО, цього Положення, інших статутних та 
внутрішніх документів Організації, а також виконувати рішення керівних органів 
ЖООПРО, які є обов'язковими для них та відповідають чинному законодавству України; 
5.3.3. сприяти своєю діяльністю досягненню мети, головних цілей i завдань ЖООПРО, не 
допускати дій, що наносять матеріальні збитки чи шкодять діловій репутації ЖООПРО, 
вживати заходів для усунення недоліків в роботі i помилок, якщо того вимагають органи 
ЖООПРО; 
5.3.4. своєчасно сплачувати вступні та щомісячні членські внески відповідно до Статуту 
Організації та цього Положення; 
5.3.5. не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією ЖООПРО та/або 
її членів; 
5.3.6. надавати ЖООПРО інформацію, необхідну для забезпечення ефективного захисту 
законних прав та інтересів її членів, інформувати у встановленому порядку Організацію 
про свою діяльність та її результати; 
5.3.7. надавати керівним органам ЖООПРО відомості про свою організацію, що 
включатимуть інформацію про повну її назву, код ЄДРПОУ, контактні поштові та 
електронні адреси, телефони організації та її посадових осіб, їх прізвище, ім'я та по 
батькові, тощо.  
 

6. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ЖООПРО 
 
6.1. Припинення членства в ЖООПРО здійснюється шляхом виходу із ЖООПРО за 
власним бажанням або виключення з неї за рішенням Ради ЖООПРО. 
6.2. Члени ЖООПРО можуть в будь-який момент вийти з неї за власним бажанням , в 
порядку встановленому Статутом ЖООПРО та цим Положенням. 
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6.3. Добровільне припинення членства в ЖООПРО здійснюється шляхом подання 
письмової заяви до Ради ЖООПРО. Рішення Ради ЖООПРО у випадку добровільного 
припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подання заяви. 
6.4. При добровільному припиненні членства в ЖООПРО особа має право повторного 
вступу до ЖООПРО на умовах, передбачених Статутом ЖООПРО та цим Положенням. 
6.5. Члени ЖООПРО, які не виконують вимог Статуту Організації, рішень керівних 
органів та Загальних Зборів ЖООПРО, своїми діями чи висловлюваннями шкодять 
репутації ЖООПРО чи принижують її діяльність, можуть бути виключені з членів 
Організації. Виключення здійснюється Радою ЖООПРО за ініціативи Ради Організації. 
6.6. Виключення з членів ЖООПРО здійснюється за рішенням Ради Організації, 
прийнятим 2/3 голосів від присутніх на засіданні членів Ради ЖООПРО, але не менше ніж 
50 відсотками від загального складу Ради ЖООПРО. 
6.7. Особи, які втратили членство в ЖООПРО за власним бажання або яких виключено з 
ЖООПРО, не мають права вимагати повернення їм грошових коштів, сплачених ними до 
Організації у якості членських внесків, чи іншого переданого ЖООПРО у власність 
майна. Вони також не мають права вимагати відшкодування їм будь-яких витрат, 
пов’язаних з їхнім членством в ЖООПРО.  
 

7 ПОРЯДОК СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ 
 
7.1. Кожний член Житомирської обласної організації підприємців, роботодавців та 
орендарів зобов’язаний матеріально підтримувати організацію та сплачувати членські 
внески. 
7.2. Членські внески – це внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які 
сплачуються індивідуальними або колективними членами ЖООПРО щомісячно на протязі 
всього терміну перебування членом ЖООПРО. Вступні внески сплачуються одноразово 
при вступі до ЖООПРО. 
7.3. Добровільні внески – це пожертвування надане у вигляді безповоротної фінансової та 
матеріально-технічної допомоги, які сплачуються членами, або іншими зацікавленими 
особами на реалізацію Статутної мети та завдань ЖООПРО, виконання проектів та 
програм в рамках Статутної діяльності ЖООПРО. 
7.4. При добровільному виході або виключенні з членів ЖООПРО вступні, членські та 
добровільні внески не повертаються. 
7.5. Грошові надходження від внесків членів ЖООПРО використовуються ЖООПРО для 
реалізації Статутної мети та завдань Організації для реалізації проектів та програм, 
розвитку матеріально-технічної бази, оформлення необхідних членських документів та 
утримання Статутних органів ЖООПРО. 
7.6. Розмір вступних та щомісячних внесків затверджується рішенням Ради ЖООПРО та 
може переглядатися щорічно в разі здорожчення послуг на проведення планових заходів, 
у т.ч. з врахуванням інфляційних процесів.  
7.7. Розмір вступного членського внеску індивідуального члена ЖООПРО дорівнює 500, 
00 грн (п’ятсот грн), розмір щомісячного членського внеску становить 100, 00 грн (сто 
грн). 
7.8. Сплата членських внесків виконується особисто кожним членом ЖООПРО (керівним 
органом колективного члена) шляхом відрахування їх через банківські установи України 
на розрахунковий рахунок ЖООПРО.  
Колективні члени ЖООПРО сплачують членські внески шляхом відрахування їх через 
банківські установи України на розрахунковий рахунок ЖООПРО. 
7.9. Для підтвердження сплати щомісячного та вступного членських внесків член 
ЖООПРО зберігає платіжне доручення на перерахування внесків з відміткою установи 
банку або квитанцію про сплату протягом року. 
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7.10. Вступний та щомісячні членські внески вважаються сплаченими з моменту 
надходження коштів на розрахунковий рахунок ЖООПРО. 
7.11. Облік за надходженням вступних, щомісячних членських, добровільних 
(благодійних, цільових та інше) внесків, інших матеріальних активів, отриманих в 
установленому Законом порядку та контроль за їх використанням покладаються на Раду 
ЖООПРО.  
7.12. Члени ЖООПРО та особи, які не є членами Організації, мають право передавати 
ЖООПРО в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі добровільні внески: 
пожертвування, благодійні внески на реалізацію Статутної мети та завдань ЖООПРО, 
цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках Статутної діяльності 
ЖООПРО. 
7.13. При сплаті вступних, щомісячних членських, добровільних (благодійних, цільових) 
внесків, члени ЖООПРО та особи, які не є членами ЖООПРО зобов'язані чітко вказувати 
вид платежу у платіжних документах: 
- вступний внесок; 
 - щомісячний членський внесок; 
 - благодійний внесок; 
 - цільовий внесок на (назва заходу, проекту, програми). 
7.14. Члени ЖООПРО можуть надавати у тимчасове або постійне користування власне 
майно, приміщення, оргтехніку та інше обладнання керівним органам ЖООПРО, які 
використовуються ними для виконання статутних завдань та окремих проектів. 
 

8. ОБЛІК ЧЛЕНІВ 
  

8.1. Облік членів ЖООПРО здійснюється Радою Організації у паперовому та 
електронному вигляді.  
8.2. На кожного члена ЖООПРО ведеться картка персонального обліку згідно форми, 
затвердженої Головою ЖООПРО.  
8.3. Відповідальність за належний порядок обліку членів ЖООПРО несуть Голова та 
Виконавчий директор ЖООПРО.  
 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
9.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Радою ЖООПРО. 
9.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися Радою ЖООПРО та 
набувати чинності після їх затвердження Радою Організації.  
9.3. У разі існування розбіжностей між нормами цього Положення та Статутом ЖООПРО, 
перевага надається Статуту ЖООПРО. 
9.4. Усі питання, не врегульовані Статутом ЖООПРО, цим Положенням, статутними чи 
іншими внутрішніми документами Організації, вирішуються відповідно до вимог чинного 
законодавства України. 
 
 
Голова  
Житомирської обласної організації  
Підприємців, роботодавців та орендарів    Євгеній Демчик  

 


