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Загальні положення
1. Це Положення відповідно до п. 33 Статуту Асоціації «Виробників
світлодіодної техніки» (надалі – Асоціація) визначає види, розмір, строки,
порядок сплати та використання членських внесків учасників Асоціації.
2. Членські внески – це вступні, щоквартальні та цільові внески,
розмір, строки, порядок сплати та використання яких встановлюється цим
Положенням, а саме:
2.1. Вступний внесок – одноразове грошове перерахування, що
сплачується при вступі до Асоціації в порядку та розмірах, визначених
відповідно до цього Положення.
2.2. Щоквартальний внесок – грошове перерахування, що сплачується
учасниками Асоціації кожен квартал у порядку та розмірі, визначених
відповідно до цього Положення.
2.3. Цільовий внесок – грошове перерахування, що сплачується
членами Асоціації за цільовим призначенням для фінансування конкретних
програм і заходів, у порядку та розмірі, визначених відповідно до цього
Положення.
Розміри, строки і порядок сплати
3. Розміри членських внесків:
3.1. вступний внесок – 22200 (двадцять дві тисячі двісті) грн.;
3.2. щоквартальний внесок – 5550 (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят) грн.
З 1 січня кожного року вступний і щоквартальний внески
індексуються на 5 %.
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4. Вступний внесок сплачується суб’єктом господарювання –
кандидатом у члени Асоціації протягом 10-ти календарних днів з дня
отримання ним копії подання Правління Асоціації до Загальних зборів
учасників з рекомендацією про прийняття до Асоціації відповідно до п. 24
Статуту Асоціації. Вступний внесок сплачується кандидатом у члени
Асоціації незалежно від того, чи був він коли-небудь членом Асоціації.
У випадку відмови у прийнятті кандидата до Асоціації грошові кошти,
сплачені ним у якості вступного внеску, повертаються протягом 10-ти
календарних днів з дня прийняття відповідного рішення Загальними зборами
учасників.
5. Членський внесок – грошовий неповоротний внесок, який
періодично (щоквартально до 15 числа першого місяця кварталу) сплачується
учасником Асоціації для забезпечення її поточної діяльності.
6. Цільові внески – грошові, інші майнові або немайнові цінності
учасників Асоціації, що вносяться згідно з рішенням Загальних зборів
учасників Асоціації понад вступні та членські внески, для забезпечення
статутної діяльності Асоціації, відшкодування витрат на визначені цілі
(розвиток матеріально-технічної бази Асоціації з метою розробки та
забезпечення реалізації учасниками Асоціації значимих проектів та «ноухау» щодо світлодіодної освітлювальної техніки і технологій, підвищення їх
конкурентоспроможності і розширення об’ємів реалізації власної продукції
на вітчизняному та зовнішньому ринках; на заходи по забезпеченню участі у
спеціалізованих виставках, конференціях тощо).
Цільові внески сплачуються учасниками Асоціації на добровільній
основі протягом 10-ти календарних днів з дня отримання повідомлення
Правління Асоціації про реалізацію Асоціацією програм, проектів, робіт
та/або заходів відповідно до статутної мети та напрямів діяльності, або про
збір внесків на розвиток матеріально-технічної бази Асоціації.
У повідомленні Правління про реалізацію Асоціацією програм,
проектів, робіт та/або заходів повинні бути вказані їх назва (перелік),
орієнтовні витрати та розмір цільового внеску, а також порядок звітності.
7. Учасники Асоціації мають право за власною ініціативою у будьякий час та у будь-якому розмірі передавати Асоціації у грошовій чи
майновий формі неповоротні благодійні внески (понад встановлені суми
членських внесків) на реалізацію статутної мети та напрямів діяльності
Асоціації.
8. Членські внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні
або іноземній валюті, відповідно до офіційного курсу Національного Банку
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України на день їх сплати, на розрахунковий (валютний) рахунок Асоціації.
Членський внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на
розрахунковий (валютний) рахунок Асоціації.
При сплаті членських внесків учасники Асоціації зобов’язані чітко
вказувати у платіжних документах конкретний вид платежу: «вступний
внесок»; «щоквартальний внесок»; «цільовий внесок на – назва програми,
проекту, виду робіт, заходу тощо»; «благодійний внесок».
9. У спірних питаннях для підтвердження сплати членського внеску,
учасник надсилає до Виконавчої адміністрації Асоціації копію платіжного
доручення про перерахування внеску з відміткою установи банку чи копію
квитанції, або підтверджує іншим способом за домовленістю з Виконавчою
адміністрацією.
10. Виконавча адміністрація організовує сплату учасниками Асоціації
членських внесків, контролює правильність та своєчасність їх сплати,
забезпечує ведення відповідного бухгалтерського обліку та звітності.
11. Несплата (несвоєчасна сплата) 2-х і більше щоквартальних внесків
учасником Асоціації вважається невиконанням вимог, передбачених
законодавством та Статутом Асоціації, і тягне за собою виключення його з
Асоціації відповідно до п. 25 Статуту.
Членство в Асоціації може бути поновлене шляхом повторного вступу
до Асоціації відповідно до п. 24 Статуту та за умови повної сплати
заборгованості по внесках.
Несплата учасником цільових внесків не тягне за собою виключення з
Асоціації, однак позбавляє права брати участь в програмах, проектах та/або
заходах для реалізації яких такі внески збирались.
12. За рішенням Правління Асоціації на підставі заяви учасника
Асоціації йому може бути надана відстрочка сплати вступного та/або
щоквартального внеску на строк не більше 3-х місяців за умови, якщо
причина, з якої подана заява про відстрочку, визнана Правлінням поважною.
Заява про відстрочку розглядається Правлінням у місячний термін з
дня надходження.
Порядок використання та контроль
13. Членські внески використовуються Асоціацією для реалізації її
статутної мети та напрямів діяльності, утримання виконавчих органів,
розвитку матеріально-технічної бази, а також реалізації програм, проектів,
робіт та/або заходів.
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14. Перелік та назва програм, проектів, робіт та/або заходів, що
фінансуються за рахунок цільових внесків учасників Асоціації, приймає
Правління за пропозицією Виконавчого директора Асоціації і з подальшим
затвердженням Загальними зборами учасників Асоціації.
15. Проекти, програми, роботи та/або заходи, що фінансуються за
рахунок цільових внесків учасників Асоціації відображаються у
бухгалтерській документації Асоціації і можуть реалізовуватись
(виконуватись) на підставі окремих угод.
16. Правомірність використання членських внесків перевіряється
Ревізійною комісією Асоціації один раз на 2 роки, або позачергово - на
вимогу 2/3 від загального складу учасників Асоціації. Результати перевірок
Ревізійна комісія доводить до відома Правління та Загальних зборів
учасників Асоціації.
Прикінцеві положення
17. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження
Загальними зборами учасників Асоціації.
18. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються
Загальними зборами учасників за пропозицією Правління. Проект змін і
доповнень до цього Положення готує Виконавча адміністрація.
19. Усі питання щодо сплати і використання членських внесків, що не
врегульовані Статутом, цим Положенням та іншими актами Асоціації,
вирішуються відповідно до законодавства України.
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