ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ЛІГА ДІЛОВИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЖІНОК УКРАЇНИ»

Положення про членство в Громадській організації «Ліга ділових та
професійних жінок України» розроблено на виконання розділу III Статуту
Організації.
Ним визначається порядок набуття та припинення членства в Організації,
права та обов’язки членів, порядок їх обліку, а також розгляд скарг,
пов’язаних із членством.
Терміни вживаються в Положенні в такому значенні:
Організація– Громадська організація «Ліга ділових та професійних жінок
України».
Статут– Статут ГО «Ліга ділових та професійних жінок України».
Загальні збори – найвищий керівний орган ГО «Ліга ділових та
професійних жінок України».
Правління – постійно діючий виконавчий орган Організації в період між
черговими Загальними зборами.
Положення– Положення про членство в ГО «Ліга ділових та професійних
1

жінок України».

Стаття 1. Набуття членства в Організації
1.1. Членами (учасниками) Організації можуть бути громадяни України (як
правило, але не виключно – жінки: фізичні особи-підприємці, керівники,
власниці приватних та інших підприємств, (спів)власниці господарських
товариств, професіонали, спеціалісти, майстрині тощо), іноземні громадяни,
особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах,
яким виповнилось 14 років і котрі беруть участь у досягненні мети та
реалізації статутних завдань Організації, визнають та виконують положення
Статуту.
1.2. Правління Організації приймає рішення про прийняття в члени
(учасники) Організації після одержання заповненої анкети, письмової заяви
(в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут та Етичний
кодекс, дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до
чинного законодавства) та рекомендації одного з дійсних членів Організації.
1.3. Члени Організації розподіляються за трьома категоріями:
VIP – члени: мають повний пакет членства та одночасно являються членами
Міжнародної організації ділових і професійних жінок (BPW
INTERNATIONAL). Сплачують щомісячні членські внески в Організацію та
річний внесок в BPW INTERNATIONAL;
дійсні члени:мають повний пакет членства, сплачують щомісячні членські
внески в Організацію;
учасники:асоційовані та Почесні члени. Не сплачують членські внески,
мають обмежений доступ до послуг, що регулюється окремим Положенням
про послуги.
1.4. Почесні та асоційовані члени (учасники) мають право дорадчого голосу
в органах Організації.
1.5. Правління має право відмовити в прийнятті особи в члени (учасники)
Організації.
1.6. Правління може делегувати право прийняття в члени (учасники)
відокремленим підрозділам Організації або іншим уповноваженим
органам.
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1.7. Членство в Організаціі є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі
членів Організаціі, який веде Правління, та видачею офіційного посвідчення.
1.8. Члени (учасники) Організації включаються до складу бізнес- груп та
працюють у комітетах.

Стаття 2. Права членів Організації
2.1. Члени Організації мають право
:
● брати участь у статутній діяльності та заходах Організації, в
обговоренні й прийнятті рішень з усіх питань діяльності;

● брати участь у Загальних Зборах, обирати та бути обраними до
керівних органів Організації, вносити пропозиції по
кандидатурах для обрання;
● вносити пропозиції, заяви та скарги до керівних органів
Організації, отримувати інформацію про результати їх
розгляду;
● отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності
Організації, мати доступ до її рішень, фінансових та інших звітів;
● користуватися послугами Організації, отримувати методичну,
інформаційну, правову та іншу допомогу, пов’язану зі статутною
діяльністю Організації, відповідно до внутрішніх правил;
● добровільно припиняти членство в Організації;
● здійснювати інші права, установлені Статутом, рішеннями
Загальних зборів, інших органів Організації або законодавством.
2.2. Члени Організації мають рівні права.

3

2.3. Учасники (асоційовані та Почесні члени) не мають усієї повноти прав
членів Організації. Їх права обмежуються можливістю регулярного
отримання інформації та пояснень щодо діяльності Організації (за умови
захисту конфіденційної інформації та персональних даних), а також
отримання консультацій із питань, що пов’язані зі статутною діяльністю.
2.4. Доступ до отримання пакету послуг різними категоріями членів
регулюється окремим Положенням про надання послуг.

Стаття 3. Обов’язки членів Організації
3.1. Члени Організації зобов’язані:
● виконувати вимоги Статуту, рішення керівних органів Організації,
пов’язані з виконанням її мети та статутних завдань;
● сприяти діяльності та виконанню статутних завдань Організації;
● пропагувати ідеї, мету, статутні завдання та принципи діяльності
Організації;
● дотримуватися вимог щодо порядку та умов використання
персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною або
захищається законом;
● повідомляти керівні органи про потенційний конфлікт інтересів,
факти порушення Статуту або заподіяння шкоди Організації;
● не чинити дії, що можуть заподіяти майнову чи немайнову шкоду
Організації;
● дотримуватись Етичного кодексу Організації та вимог Положення про
внутрішні комунікації;
● cплачувати внески в порядку та розмірах, визначених Правлінням,
дотримуватися законності й фінансової дисципліни при здійсненні
статутних завдань Організації.
3.2. Учасники (асоційовані та Почесні члени) Організації мають ті ж самі
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обов’язки, що й члени Організації, окрім обов’язку сплати членських
внесків.
Стаття 4. Припинення членства в Організації
4.1. Членство в Організації припиняється у випадках:
● добровільного дострокового припинення членства в Організації;
● виключення з Організації;
● автоматичного припинення членства в Організації.
4.2. Добровільне дострокове припинення членства в Організації здійснюється
шляхом подання письмової заяви до Правління Організації. Датою
припинення членства вважається дата надходження письмової заяви.
4.3. У разі добровільного припинення членства в Організації особа має право
повторно вступити до Організації.
4.4. Члена Організації
Організації у випадку:

може бути виключено рішенням Правління з

● неодноразового порушення статутних обов’язків чи Етичного
кодексу;
● вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою й
завданнями Організації;
● вчинення дій, що завдають майнову або немайнову шкоду Організації;
● неучасті в діяльності Організації протягом принаймні 12 місяців;
4.5. Рішення про примусове виключення члена з Організації приймається
простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління.
4.6. Виключення члена з Організації позбавляє його права на повторний
вступ до Організації протягом одного року.
4.
7. Членство в Організації автоматично припиняється

у випадку смерті
особи, набрання чинності судовими рішеннями про визнання особи
померлою, безвісно відсутньою чи недієздатною, або про встановлення
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інших обмежень щодо реалізації права на участь в громадських організаціях.
4.8. У разі припинення членства в Організації (добровільного чи
автоматичного), виключення члена з Організації, Правління забезпечує
своєчасне внесення відповідних зміни до реєстру членів.
4.9. При виникненні об’єктивних причин член Організації може призупинити
членство на певний проміжок часу. На підставі поданої заяви робиться
відповідниій запис у реєстрі членів Організації.
4.10. У разі несплати членом Організації членських внесків до 15 числа
першого місяця звітного квартала, його статус в Організації змінюється на
учасника (асоційованого члена). Про це йому надсилається письмове
повідомлення від імені Виконавчого директора. При цьому доступ до
ресурсів та послуг Організації змінюється у відповідності з п. 2.3. даного
Положення.
4.11. При відновленні сплати членських внесків статус члена Організації
може бути поновлено за спрощеною процедурою: без повторного подання
заяви про вступ. За таких обставин достатнім доказом бажання учасника
відновити членство в Організації є сплата членського внеску в розмірі,
установленому Правлінням Організації (але не меншим за суму вступного та
несплаченого внеску за період перебування в статусі учасника).
Після надходження всієї суми заборгованості на рахунок Організації
членство автоматично поновлюється
.
4.12. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів, пов’язаних із
набуттям і припиненням членства, правами та обов’язками членів,
розглядаються Правлінням Організації.
Стаття 5. Заключні положення
5.1. Це положення набуває чинності з дня його затвердження Загальними
зборами.
5.2. Усі питання щодо членства в Організації, що не врегульовані дійсним
Положенням, регулюються чинним законодавством України, іншими
чинними нормативно-правовими актами органів державного управління,
Статутом та іншими внутрішніми документами Органіізації
.
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