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Положення 

про розміри та порядок сплати членських внесків 

Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів 

консультантів»  

 

 

Положення про розміри та порядок сплати членських внесків 

(надалі - Положення) Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів 

консультантів»  (надалі Спілка) розроблене у відповідності до Статуту 

Спілки та визначає розмір і порядок сплати вступних та членських 

внесків Спілки. 

Це Положення затверджується Радою Спілки і може бути  змінене 

або скасоване лише нею. 

 

 1. Загальні положення  

1.1. Сплата вступних та членських внесків є обов'язковою умовою 

членства в Спілки. 

1.2. При добровільному виході або виключенні з членів Спілки 

вступні, членські внески не повертаються. 

1.3. Грошові надходження від внесків членів Спілки 

використовуються Спілкою для реалізації статутної мети та завдань 

Спілки. 

1.4. Контроль за своєчасною та повною сплатою членських внесків 

здійснює Ревізійна комісія Спілки. 

1.5. Допускається оплата внесків третіми особами. Обов’язок по 

дотриманню вимог законодавства під час оплати внесків третіми особами 

несуть особи за яких сплачуються внески та особи, які виконують 

оплату. 

Оплата внесків третіми особами не породжує будь яких прав чи 

обов’язків таких осіб перед Спілкою.  

1.6. Враховуючи міжнародний статус Спілки розмір внесків 

встановлюється у валюті крани, у якій розміщено головний офіс 

Міжнародної федерації інженерів консультантів. Для членів – резидентів 
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України  внески розраховуються відповідно до курсу НБУ та сплачуються 

у грошовій одиниці України. Іноземні члени Спілки, з метою дотримання 

законодавства України та країни резидентом якої є такий член, за 

погодженням з Президентом сплачують внески на індивідуальних 

умовах. 

 

2. Вступний  внесок.  

2.1. Вступні внески - це кошти, які одноразово сплачуються 

особами, які подали письмову заяву про вступ в якості члена Спілки. 

2.2. Вступний внесок сплачується незалежно від того, чи був коли-

небудь заявник членом Спілки 

2.3.  Вступні внески сплачуються  до прийняття рішення 

уповноваженим органом Спілки про прийом заявника в члени Спілки у 

відповідності до Статуту. 

2.4. Копія платіжного документу про сплату вступного внеску 

додається до заяви про вступ в Спілку 

2.5. Розмір вступного внеску встановлюється Радою та 

оформляється відповідним додатком до цього Положення.  

2.6. Встановлення розміру вступних внесків  або його зміна не 

створюють будь яких прав та/або обов’язків для осіб  які вже є членами 

Спілки або вже подали заяву про вступ за правилами які діяли на момент 

подання такої заяви. 

2.6. У разі  відмови у прийнятті у члени Спілки вступний внесок 

підлягає поверненню у розмірі та у спосіб у яких він був внесений.  

2.8. Для осіб, які вступають до асоційованих або афільованих 

членів розмір вступного внеску може встановлюватися Радою 

індивідуально. 

2.7. Особи, які вступають до Спілки на особисте запрошення 

Спілки звільняються від обов’язку сплати вступного внеску повністю або 

частково. 

  

 3. Членський  внесок. 

3.1. Членський внесок - це кошти, які сплачуються членом Спілки 

щорічно впродовж всього терміну перебування членом Спілки. Для цілей 

нарахування та сплати внесків рік починається щорічно у день та місяць 

прийому у члени та закінчується у день попередній дню та місяцю 

прийому у члени Член самостійно визначає початок нового року 

членства та здійснює оплату внесків. Спілка своєчасно повідомляє про 

зміни реквізитів для сплати внесків та, на клопотання члена, може 

виставляти рахунки на сплату. 
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3.2. Членські внески сплачуються за перший рік членства  не 

пізніш 15 робочих днів  з початку року членства.  Оплата внесків може 

проводитись авансом, але не більш ніж за три роки.  

3.3.  Розмір членських внесків визначається Радою  та 

оформляється відповідним додатком до цього Положення. Сплачені 

внески перерахунку не підлягають. Внесок сплачується у розмірі що діє 

на день сплати.  

3.4. Для окремих  членів розмір внеску може встановлюватися 

Радою індивідуально. 

 

 

4. Порядок сплати вступних, членських внесків 

4.1. Сплата членських внесків здійснюється особисто кожним 

членом Спілки, або за члена Спілки третіми особами,   шляхом 

перерахування коштів через банківські установи України на поточний 

рахунок  Спілки. 

4.2. Вступний та  членські внески вважаються сплаченими з 

моменту надходження коштів на  рахунок  Спілки. 

4.3. У випадку несплати членом Спілки членських внесків більше 

визначеного Статутом Спілки терміну (один рік ), Радою  може прийняти 

рішення про виключення його зі складу членів Спілки. 

4.4. Членство в Спілки може бути поновлене на умовах, 

передбачених Положенням про членство в Спілки, за умови сплати 

вступного  внеску. 

4.5. Облік вступних та  членських внесків покладається на 

Виконавчий  апарат Спілки.   

4.6. При сплаті вступних та  членських внесків, члени Спілки 

зобов'язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах: 

-. вступний внесок кандидата у члени МГІК (ПІБ або найменування 

юридичної особи повністю), ПДВ не передбачено. 

- членський внесок за період з дд.мм.рррр. по дд.мм.рррр. (ПІБ 

або найменування юридичної особи повністю), ПДВ не передбачено. 

 
 
 
 
 


