Положення про асоційоване членство
у Громадської організації
«Всеукраїнське об’єднання старост»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення про асоційоване членство Громадської організації «Всеукраїнське
об’єднання старост» (далі – Положення, Організація) розроблене у відповідності до
Розділу 3 та Розділу 4 Статуту Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання
старост», Закону України «Про громадські об’єднання», інших актів чинного
законодавства України, та чинних нормативних актів.
1.2. Положення визначає порядок набуття та припинення асоційованого членства в
Організації, права та обов’язки асоційованих членів, порядок їх обліку в Організації.
1.3. Процес набуття, перебування у відповідному правовому статусі відносно
Громадської організації та припинення членства у Організації здійснюється у
відповідності до чинного законодавства України, інших чинних нормативно-правових
актів органів державного управління, Статуту Організації, дійсного Положення та інших
внутрішніх документів Організації.
1.4. Усі питання щодо членства в Організації, що не врегульовані дійсним Положенням,
регулюються чинним законодавством України, іншими чинними нормативноправовими актами органів державного управління, Статутом Організації, іншими
внутрішніми документами Організації.
2. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Асоційоване членство в Організації є добровільним та індивідуальним.
2.2. Асоційованим членами Організації можуть бути громадяни України, які офіційно
займають посаду старости, які визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що
спрямована на досягнення мети і завдань Організації, а також за окремим рішенням
правління - інші громадяни громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають Статут
Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань
Організації.
2.3. Прийом у асоційовані члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви
на ім’я Голови Організації або Виконавчого Директора Організації за рішенням
Правління Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної
заяви. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в асоційовані члени
Організації:
2.3.1. форма заяви про прийом до складу асоційованих членів визначається Правлінням
Організації та є стандартною;
2.3.2. заява може бути подана у вигляді сканованої копії, або фотокопії;
2.3.3. до заяви має бути додана сканована копія, або фотокопія першої сторінки паспорту
задля ідентифікації особи.
2.4. До прав асоційованого члена Організації належить:
2.4.1. брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
2.4.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням
уповноважених органів Організації;
2.4.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних
з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
2.4.4. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
2.4.5. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних
інтересів;
2.4.6. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в
Організації до прийняття рішень з цих питань;
2.4.7. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

2.5. Асоційовані члени Організації зобов’язані:
2.5.1. дотримуватись положень Статуту Організації;
2.5.2. виконувати рішення керівних органів Організації;
2.5.3. сприяти здійсненню завдань Організації;
2.6. Асоційоване членство в Організації припиняється у випадках:
2.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;
2.6.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог
цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або
якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну
несплату членських внесків;
2.6.3. асоційоване членство автоматично втрачається у разі коли асоційований член
втрачає посаду старости. У такому випадку асоційований член зобов’язаний повідомити
керівні органи Організації про втрачання своєї посади протягом десяти днів;
2.6.4. смерті члена Організації.
2.7. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою члена Організації на ім‘я
Голови Організації або Виконавчого Директора Організації. Членство в Організації
припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.
2.8. Підстави для виключення з асоційованих членів Організації:
–
неодноразові порушення вимог Статуту;
–
втрачання посади старости.
–
вчинення асоційованим членом Організації дій чи висловлювань, які причинили
шкоду інтересам чи репутації Організації;
2.9. Питання про виключення вирішується Правлінням Організації більшістю голосів її
членів.
2.10. Асоційований член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними
зборами членів Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між
ним і Організацією.
3. Реєстр асоційованих членів Організації
3.1 В Організації ведеться електронний Реєстр асоційованих членів Організації (далі Реєстр).
3.2. В Реєстрі містяться такі відомості щодо кожного асоційованого члена Організації:
прізвище, ім’я, по-батькові асоційованого члена Організації;
дата народження;
адреса електронної пошти;
номер телефону та інші контакті дані;
дата набуття та/або припинення членства в Організації.
дані про старостинський округ.
3.3. У разі повідомлення асоційованим членом про зміну відомостей щодо нього або у
разі зміни статусу асоційованого члена до Реєстру вносяться відповідні зміни.
3.4. Організація залишає за собою право проводити перевірки активності статусу
асоційованих членів Організації у спосіб та у строки, визначені на розсуд Організації.
3.5. Відповідальним за належну роботу Реєстру є Виконавчиий Директор Організації.

