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ПОЛОЖЕННЯ
про членство та членські внески громадської організації
"Аналітичний центр АСУ"
1. Положення про членство та членські внески (далі Положення) громадської організації "Аналітичний центр
АСУ" (надалі ГО АЦ АСУ) розроблене відповідно до положень розділу 3 «Порядок набуття та припинення
членства (участі) в організації, права та обов’язки її членів (учасників)», пп.4.1.1., 4.2.1., 5.2.3., 9.1 Статуту
ГО АЦ АСУ з урахуванням положень статті 190 Цивільного кодексу України. Відповідальним за розробку,
введення в дію та перегляд цього Положення є голова правління ГО "Аналітичний центр АСУ".
Статут ГО "Аналітичний центр АСУ"
4.1. Для здійснення своїх цілей і завдань Організація має право:
4.1.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.
4.2. Організація зобов'язана:
4.2.1. Визначити розміри платежів (вступних та членських внесків), що вносяться членами Організації.
5.2.3. До компетенції Правління належить:
- підготовка та затвердження документів, що регламентують діяльність Організації, статутних програм;
- установлення розміру вступного та членських внесків, порядку та строків їхньої сплати;
9.1. Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися
коштами та іншим майном, що формується за рахунок:
- вступних і членських внесків;
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних
пожертвувань;
коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157
Податкового кодексу України;
дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів, в межах
технічної, благодійної та гуманітарної допомоги;
- пасивних доходів;
- майна, придбаного за рахунок власних коштів;
- майна, тимчасово наданого в користування (крім розпорядження).
Цивільний кодекс України
Стаття 190. Майно
1. Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.
2. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

2. Членами ГО АЦ АСУ є фахівці, які спеціалізуються у сфері аграрного і харчового виробництва та дотичних
до них сферах, сплачують визначені цим Положенням членські внески, визнають рівні права кожного її
члена, незалежно від його гендерної належності, релігійних переконань, національності та партійної
приналежності, політичних поглядів, мови.
3. Члени організації зобов‘язані сплатити вступний і членські внески.
4. Вступний внесок сплачується у вигляді грошових коштів, майна або майнових прав.
5. Розмір вступного внеску, який сплачується в грошовому вигляді становить 150 000 гривень.
6. Розмір вступного внеску, який вноситься в формі майна, встановлюється за домовленістю сторін і
фіксується в договорі на його передачу до ГО "Аналітичний центр АСУ".
7. Розмір вступного внеску, який вноситься в формі майнових прав, встановлюється в договорі або заяві на
його передачу до ГО "Аналітичний центр АСУ".

1

Аграрний союз України
Аналітичний центр
8. У разі передачі майнових прав інтелектуальної власності в якості вступного внеску його розмір
визначається за домовленістю сторін згідно п.14 СБО 8 і фіксується в ліцензійному договорі між ГО АЦ АСУ
та його членом.
9. Необоротні активи ГО "Аналітичний центр АСУ" формуються на основі вступних внесків членів ГО АЦ
АСУ.

10. Членські внески сплачуються членами організації в залежності від форми вступного внеску:
-

при сплаті вступного внеску грошима, розмір членського внеску становить 50 000 грн, і сплачується щорічно
до кінця першого кварталу;

-

при сплаті вступного внеску майном розмір членського внеску дорівнює сумі нарахованої амортизації такого
майна і вноситься учасником грошовими коштами;

-

при сплаті вступного внеску майновими правами на використання об‘єкту права інтелектуальної власності
членські внески становлять 10% від суми роялті або інших виплат, які ГО "Аналітичний центр АСУ" отримує
від використання такого активу в поточній діяльності, програмах, проектах ГО АЦ АСУ.

11. Облік та розпорядження вступними та членськими внесками ведеться згідно облікової політики ГО
"Аналітичний центр АСУ", затвердженої відповідно до вимог Статуту.

Внутрішні процедури ГО АСЦ АСУ
Облік вступних та членських внесків
Форми та розмір вступного та членського внеску визначається в Положенні про членські внески ГО АЦ АСУ,
затвердженому відповідно до Статуту ГО АЦ АСУ.
Кошти вступного внеску, який надійшов у грошовій формі використовуються на поповнення та розвиток
необоротних активів ГО АЦ АСУ. Майно в матеріальній формі, яке вноситься в якості вступного внеску,
обліковується у складі основних засобів ГО АЦ АСУ. Майнові права передаються в якості вступного внеску
на основі договору між членом і ГО АЦ АСУ, і обліковуються у складі нематеріальних активів ГО АЦ АСУ.
Майнові права інтелектуальної власності передаються в якості вступного внеску на основі ліцензійного
договору між ГО АЦ АСУ і її членом і обліковуються у складі нематеріальних активів ГО АЦ АСУ.
Членські внески, які надходять до ГО АЦ АСУ використовуються на цілі поточної діяльності ГО АЦ АСУ з
урахуванням неприбуткового статусу організації. Невикористана частина надходжень від членських внесків
може зберігатися на депозитних рахунках ГО АЦ АСУ і обліковуватися як довгострокові фінансові активи.
За використання майнових прав інтелектуальної власності свого члена ГО АЦ АСУ сплачує роялті та/або
здійснює оплату послуг з авторського нагляду за використанням об‘єкту права інтелектуальної власності.

12. У разі виходу члена з ГО АЦ АСУ йому повертається майно, надане в якості вступного внеску за
вирахуванням амортизації такого майна.
13. Строк та процедура повернення майна, наданого в формі майнових прав інтелектуальної власності,
встановлюється договором на передачу таких прав.
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