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ПОЛОЖЕННЯ
про членство в Агенції з питань виконання рішень
Положення про членство в Громадській організації «Агенція з питань
виконання рішень» (далі - Агенція) розроблене у відповідності до Статуту
Агенції (далі - Положення про членство).
Положення про членство визначає порядок набуття та припинення
членства в Агенції, права та обов’язки членів, порядок їх обліку, визначає
порядок сплати вступних, членських та інших внесків членами Агенції.
Повноваження Правління щодо членства в Агенції покладаються на
Організаційний відділ утворений рішенням Голови Агенції відповідно до
Статуту.
Стаття 1. Членство в Агенції
1.1 Членство в Агенції є індивідуальним та добровільним. Члени Агенції
можуть бути членами інших громадських об’єднань, якщо їхні мета, завдання
та дії не суперечать меті та принципам Агенції.
1.2 Членом Агенції може бути фізична особа громадянин України, що
має повну цивільну дієздатність, поділяє мету та завдання Агенції.
1.3 Для отримання статусу члена Агенції, фізична особа визначена
пунктом 1.1 цієї статті має ознайомитися та визнати Статут, положення та інші
внутрішні документи Агенції, що регулюють її діяльність та подати до
Правління Агенції Заяву про вступ (Додаток 1) із заповненою Анкетою
(Додаток 2) а також сплатити вступний внесок у розмірі, спосіб та в порядку
визначеному цим Положенням.
1.3.1
Засновники Агенції, що набули членства в Агенції з моменту
державної реєстрації, зобов’язані подати заяву про визнання Статуту та надання
згоди на обробку персональних даних із заповненою Анкетою (Додаток 2), до
якої додаються документи визначені пунктами 4.1 та 4.2 статті 4 цього
Положення до набрання ним чинності.
1.4 Члени Агенції мають рівні права та обов’язки, крім тих, щодо яких є
обмеження, визначені Статутом та положеннями Агенції.
1.5 Члени Агенції державні службовці, викладачі-правники, судді,
адвокати, нотаріуси, науковці, громадські діячі та інші особи, які вносять
значний вклад в розвиток системи виконання рішень в Україні та в розвиток
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самої Агенції, за рішенням Правління можуть отримати звання почесного члена
Агенції.
Стаття 2. Права членів Агенції
Члени Агенції мають рівні права:
2.1 брати участь в управлінні Агенцією через участь у Загальних зборах
безпосередньо або за допомогою Інтернет зв’язку з використанням
аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій у порядку
визначеному Правлінням;
2.1.1 голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах Агенції;
2.1.2 вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що
стосуються діяльності Агенції;
2.2 обирати і бути обраними (делегованим), призначеним до складу
статутних органів Агенції, на конференції та з ’їзди;
2.3 брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях
статутних органів, до складу яких вони входять;
2.4 вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати
свою точку зору до прийняття більшістю відповідного р іш ен н я;
2.5 брати участь у зборах, засіданнях статутних органів до складу яких
вони входять або до участі в яких вони запрошені;
2.6 одержувати інформацію з питань діяльності Агенції;
2.7 вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що
обговорюються в Агенції до прийняття рішень з цих питань;
2.8 висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур,
які пропонуються для обрання до статутних органів Агенції;
2.9 брати участь в усіх заходам, що проводяться Агенцією;
2.10 на отримання від Агенції допомоги, якої він потребує;
2.10.1 користуватися послугами та привілеями членства в Агенції, а
також усіма видами методичної, консультативної та іншої д оп ом оги , яку м ож е
н ад ати Агенція, на умовах, визначених відповідним органом Агенції;
2.10.2 одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації
проектів, схвалених відповідними органами Агенції;
2.10.3 одержувати від Агенції допомогу для захисту своїх законних прав
та інтересів, зокрема в судовому порядку, на умовах, визначених відповідним
органом Агенції.
2.11 вільно виходити з лав Агенції за власною письмовою заявою;
2.12 вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;
2.13
користуватися
іншими
правами
передбаченими чинним
законодавством, Статутом, положеннями Агенції та іншими внутрішніми
документами Агенції, що регулюють її діяльність.

Стаття 3. Обов’язки члена Агенції
3.1
виконувати вимоги Статуту Агенції, цього Положення, інши
внутрішніх документів Організації, а також виконувати рішення Загальних

з
зборів, Правління та інших органів та структурних підрозділів Агенції
винесених в межах їх компетенції, які є обов'язковими для них та відповідають
чинному законодавству України;
3.2 брати активну участь у виконанні рішень статутних органів,
проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Агенції, всебічно сприяти
зміцненню її авторитету, брати активну участь у діяльності Агенції та всіляко
сприяти досягненню її мети та виконанню завдань;
3.3 сплачувати внески у розмірі та у порядку встановленому цим
Положенням;
3.4 пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Агенції;
3.5 виконувати вимоги керівних органів Агенції;
3.6 не допускати дій, що дискредитують Агенцію;
3.7 інформувати Правління та/або Загальні збори про відомі їм факти,
які можуть вплинути на цілісність, імідж, нормальну статутну діяльність
Агенції тощо, а також про факти порушення Статуту, положень та інших
внутрішніх документів Агенції;
3.7 нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України,
цим Статутом, положеннями та іншими внутрішніми документами Агенції.

Стаття 4. Порядок прийняття до Агенції
4.1.
Прийняття до лав Агенції здійснюється на підставі письмової Зая
(Додаток 1) та Анкети (Додаток 2) заявника (фізичної особи, яка виявила
бажання вступити до Агенції) до Правління Агенції.
4.2 До Заяви додається:
- копія документу, що підтверджує сплату вступного внеску з
відповідною відміткою установи бацку;
- документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам
встановленим пунктом 1.1 статті 1 цього Положення;
- документи, що підтверджують відомості викладені в Анкеті;
- фотокартка заявника розміром 3x4 сантиметри.
4.3. Заява та Анкета у паперовому вигляді надсилається рекомендованим
листом до Агенції за місцезнаходженням організації або подається особи сто до
Організаційного відділу та в електронному вигляді на електронну поштову
скриньку Організаційного відділу оїїісе@ае.ог§.иа.
4.4. Додатки до Заяви встановлені пунктом 4.2 цієї статті направляються
заявником у паперовому або електронному вигляді.
4.5. Організаційний відділ приймає рішення про прийняття або відмову
у прийнятті до Агенції протягом місяця з дня надходження особистої письмової
Заяви про набуття членства у паперовій формі.
4.6. Рішення Організаційного відділу про відмову у прийнятті до Агенції
має бути мотивованим. Такс рішення може бути оскаржене заявником до
Загальних зборів. Рішення Загальних зборів є остаточним.
4.7. У разі прийняття рішення про відмову заявнику у прийнятті до
членів Агенції кошти, сплачені в якості вступного внеску, повертаються такому
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заявнику за його письмовою заявою із зазначенням реквізитів рахунку
відкритого у фінансовій установі (резиденті) протягом місяця від дня її
надходження.
4.8. Після прийняття Організаційним відділом рішення про прийняття
особи до лав Агенції, новому члену Агенції видається посвідчення (картка)
члена Агенції. Форма та зміст посвідчення (картки) члена організації
встановлюється Організаційним відділом та затверджується Головою Агенції.
4.8.1 Новим членам Агенції або у разі втрати посвідчення, може
видаватися тимчасове посвідчення члена Агенції з подальшою заміною на
постійне.
4.9. У випадку втрати посвідчення члену Агенції, за його письмовою
заявою, видається дублікат посвідчення.
4.9.1 За видачу дублікату посвідчення справляється плата, у розмірі що
дорівнює одній десятій частині мінімальної заробітної плати встановленої на 1
січня поточного року.
Стаття 5. Облік членів Агенції
5.1. Облік членів Агенції здійснюється Організаційним відділом.
5.2. Організаційний відділ забезпечує ведення електронного реєстру
членів Агенції, виданих посвідчень, сплати вступних та членських внесків.
Стаття 6. Припинення членства
6.1 Членство в Агенції припиняється у разі:
- виходу з Агенції за власним бажанням;
- виключення з Агенції.
6.2 У випадку самостійного виходу з Агенції за власним бажанням,
рішення Організаційним відділом не приймається. Датою припинення членства
є дата надходження заяви у паперовій формі.
6.3 Члена Агенції може бути виключено з її лав за рішенням
Організаційного відділу, яке затверджується Головою Агенції з наступних
підстав:
- порушення Статуту Агенції;
- набрання чинності обвинувальним вироком суду про визнання члена
Агенції винним у скоєнні умисного злочину;
- публічне висловлювання антиукраїнських, людиноненависницьких, в
тому числі профашистських та прокомуністичних закликів, розпалювання
міжрасової, міжетнічної, міжнаціональної ворожнечі, інші публічні прояви
нетерпимості та нетолерантності, які є порушенням чинного законодавства;
- систематичного ухилення від участі в роботі Агенції та виконання
рішень Статутних органів, в тому числі, в разі відсутності на Загальних зборах
протягом двох разів поспіль;
- вчинення проступку, що заподіяв моральну або матеріальну шкоду
Агенції;
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- несплати членських внесків без поважних причин, сума заборгованості
зі сплати яких, перевищує суму відповідних платежів за три місяці;
- виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Агенції;
- смерті або оголошення померлим члена Агенції або визнання його
особи недієздатною у встановленому законом порядку.
- ненадання засновником Агенції
6.4
У разі добровільного припинення членства в Агенції, особа м
право повторно вступити до Агенції на умовах, передбачених Статутом та цим
Положенням.
6.6 Виключення члена з Агенції з підстав передбачених пунктом 6.3 цієї
статті позбавляє його права на повторний вступ до Агенції протягом п ’яти
років.
6.7 У разі добровільного виходу з Агенції (за власним бажанням) або
виключення члена з Агенції, майно та кошти, передані таким членом у
власність Агенції, поверненню не підлягають.
Стаття 7. Розмір та порядок сплати вступних та членських внесків
7.1 Розмір вступного внеску дорівнює одній мінімальній заробітній платі
встановленій станом на 1 січня року надходження у паперовій формі Заяви про
вступ до Агенції. Засновники Агенції, що набули членства в Агенції з моменту
її державної реєстрації, вступний внесок не сплачують.
7.2.1 Розмір членського внеску дорівнює одній дванадцятій частині
мінімальної заробітної плати встановленої станом на 1 січня того року, за
місяць якого здійснюється внесок.
7.2.2 Обов’язок зі сплати членських внесків виникає з 1 числа місяця, в
якому Головою Агенції затверджено рішення Організаційного відділу про
прийняття особи до лав Агенції.
7.2.3 Засновники Агенції, які набули членства в Агенції з моменту її
державної реєстрації, членські внески не сплачують.
7.3 Члени Правління звільняються від сплати членських внесків на весь
період виконання покладених на них повноважень.
7.4 Рішенням Голови Агенції може встановлюватись виняткове право
конкретних осіб на пільговий розмір вступних та/або членських внесків або
звільнення від сплати вступних та/або членських внесків.
7.5 Вступний внесок сплачуються заявником до прийняття
Організаційним відділом рішення про прийом заявника до Агенції на рахунок
Агенції відкритий у фінансовій установі із зазначенням призначення платежу
згідно Порядку обліку платежів встановленому Організаційним відділом.
7.6 Вступний та членські внески вважаються сплаченими з моменту
надходження коштів на рахунок Агенції.
7.7 У разі ненадходження від члена Агенції членських внесків за два
місяці, Організаційний відділ може повідомити члена про необхідність
здійснення внесків згідно з Порядком комунікації в Агенції. Неотримання
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такого повідомлення не може бути підставою для оскарження рішення про
виключення з лав Агенції.
Стаття 8. Прикінцеві та перехідні положення
8.1 Положення затверджується Головою Агенції.
8.2 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням
Правління затвердженим Головою Агенції.
8.3 Право внесення змін та доповнень до зразків Заяви (Додаток 1),
Анкети (Додаток 2), Посвідчення члена Агенції та Тимчасового посвідчення
члена Агенції покладається на Організаційний відділ. Відповідне рішення
Організаційного відділу затверджується Головою Агенції.
8.4 Право тлумачення, роз’яснення та трактування цього Положення
належить Правлінню. Щодо тлумачення, роз’яснення та трактування цього
Положення Правління ухвалює Рішення.
8.5 Положення набирає чинності з 1 листопада 2016 року крім пункту
1.3.1 статті 1, який набирає чинності з наступного дня після затвердження
Положення.

Голова Правління

В.В. Ногін

