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Положення про членство у громадській організації «Міжнародна Асоціація Подології та
догляду за ступнею» розроблене у відповідності до Розділів 4 та 5 Статуту громадської
організації «Міжнародна Асоціація Подології та догляду за ступнею» (надалі - Організація).
Положення про членство в Організації визначає порядок набуття та припинення членства в
Організації, права та обов’язки членів, порядок їх обліку в Організації.
Стаття 1. Членство в Організації.
1.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.
1.2. Членами Організації на засадах рівноправності можуть бути громадяни України,
іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли
14 років, визнають Статут, завдання та напрями діяльності Організації.
1.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність
до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для
надання їй органами державної влади, іншими державними органами, місцевого самоврядування
будь-яких пільг і переваг.
1.4. Особи, що брали участь у Установчих зборах засновників Організації, стають членами
Організації автоматично (у разі відсутності особистої відмови).
1.5. Члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.
1.6. Члени Організації можуть бути членами інших громадських об’єднань.
1.7. В Організації встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами
Організації можуть бути особи, які зробили вагомий внесок у розвиток Організації та є відомими
в різних галузях господарства та політики.
Стаття 2. Права та обов’язки членів Організації
2.1. Члени Організації мають право:
- брати участь у діяльності Організації;
- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням
уповноважених органів Організації;
- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Організації;
- обирати та бути обраними до складу керівних органів Організації;
- звертатися до посадових осіб Організації з метою захисту своїх законних інтересів;
- звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з
діяльністю Організації, одержувати відповіді;
- отримувати інформацію про діяльність та заходи, що проводить Організація;
- отримувати інформацію про рішення, що прийняті органами управління Організації;
- користуватися майном Організації;
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- відстоювати права та інтереси Організації;
- вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в
Організації до прийняття рішень з цих питань;
- виходити з числа членів Організації за власним бажанням;
- оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви,
заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв
на Загальних зборах, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом
Організації та іншими нормативними документами Організації
2.2. Члени Організації зобов’язані:
2.2. Члени Організації зобов’язані:
- дотримуватися вимог Статуту, інших нормативних документів Організації у межах їх
компетенції;
- чітко і вчасно виконувати рішення органів управління Організації;
- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються
Правлінням Організації;
- брати активну участь в діяльності Організації та максимально сприяти виконанню
статутних цілей та завдань Організації;
- брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією;
- дбати про позитивний імідж Організації та не перешкоджати її діяльності;
Стаття 3. Порядок прийому до Організації
3.1. Прийняття у члени Організації здійснюється за рішенням Правління Організації на
основі поданої письмової заяви на ім’я Голови Правління Організації (додаток 1), а також за
умови:
- визнання положень статуту Організації;
- визнання цілей діяльності Організації;
- сприяння діяльності Організації;
- сплати вступного та членських внесків.
3.2. До заяви додаються:
- копія паспорту заявника завірена його підписом;
- копія картки фізичної особи-платника податків (ідентифікаційний номер);
- 2 фотокартки заявника розміром 3х4;
- анкета з особистою інформацією (додаток 2).
3.3. Заява за встановленою формою з доданими документами, зазначеними у п. 3.2,
надсилається рекомендованим листом до Організації або подається до Правління Організації
особисто.
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3.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до Організації вирішуються Правлінням.
3.5. Правління приймає рішення про прийом або відмову у прийомі до Організації у
місячний термін з дати подання заяви до Організації.
3.6. Рішення Правління про відмову у прийомі до Організації має бути мотивованим.
3.7. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття Правлінням рішення про прийом
заявника до Організації Правління направляє заявнику:
- повідомлення про прийом до Організації;
- вимогу про сплату щорічного членського внеску, якщо внесок не був сплачений заявником
до прийняття Правлінням рішення про прийом заявника до Організації;
- копії Статуту та інших необхідних документів та матеріалів Організації за рішенням
Правління.
3.8. Кожному члену Організації видається посвідчення встановленого зразка.
3.9. У випадку втрати посвідчення члену Організації за його письмовою заявою видається
дублікат посвідчення з відміткою «Дублікат».
3.10. Почесному члену Організації видається свідоцтво та інші відзнаки, встановлені
Правлінням для почесних членів.
Стаття 4. Облік членів
4.1. Облік членів Організації здійснюється Правлінням Організації (відповідальною
особою).
4.2. Кожен член Організації заноситься до єдиного реєстру членів Організації, особисті дані
членів надані під час подання заяви про вступ до Організації зберігаються у відповідності до
вимог чинного законодавства.
Стаття 5. Припинення членства в Організації
5.1. Членство припиняється у разі добровільного виходу або виключення. Вихід з
Організації здійснюється за письмовим зверненням члена за рішенням Правління. У разі
порушення норм Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди Організації, члени можуть бути
виключені з Організації за рішенням її Правління.
5.2. Член Організації може бути виключений з неї:
- за власним бажанням на підставі письмової заяви;
- за рішенням Правління за порушення статутних вимог та положень внутрішніх
нормативних документів Організації;
- за свідомі або несвідомі дії або бездіяльність, що завдають шкоду Організації або її
членам;
- за вчинення дій, що компрометують Організацію або її членів.
- за несумісності поведінки особи зі статусом члена Організації;
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- за неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні
12 (дванадцяти) місяців;
- неодноразові порушення вимог Статуту та інших нормативних документів Організації;
несплати членських внесків протягом останнього року.
- у випадку ліквідації організації.
5.3. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання
письмової заяви до Організації. Рішення Правління у випадку добровільного припинення
членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подання заяви.
5.4. У разі добровільного припинення членства в Організації особа має право повторно
вступити до Організації на умовах, передбачених Статутом Організації та цим Положенням.
5.5. Виключення члена з Організації позбавляє його права на повторний вступ до
Організації. Питання про виключення вирішується Правлінням організації більшістю голосів її
членів.
5.6. Припинення членства наступає автоматично та не потребує прийняття окремого
рішення Правління у наступних випадках:
- припинення громадянства України;
- визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Організації, що скоїв
умисний злочин;
- смерть особи.
5.7. У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення члена з
Організації або автоматичного припинення членства майно та кошти (у тому числі внески),
передані таким членом у власність Організації, поверненню не підлягають.
5.8. У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення члена з
Організації або автоматичного припинення членства відповідальна особа вносить відповідні
зміни до єдиного реєстру членів Організації.
Стаття 6. Порядок затвердження, внесення змін
та доповнень до цього Положення.
6.1. Положення затверджується Правлінням Організації.
6.2. За рішенням Правління до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.
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