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Проект 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Правління ГС “Українська 

більярдна асоціація” від “___”______2018 р., 

протокол № ___ 

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я  

про порядок прийому до Української більярдної асоціації та 

сплати внесків 

 

Розділ І.  

Порядок прийому до Української більярдної асоціації 

Стаття 1. 

Членство в громадській спілці “Українська більярдна Асоціація” (далі – УБА 

та/або Асоціація) є колективним та індивідуальним. 

Членами Асоціації можуть бути юридичні особи приватного права, у тому 

числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, а також фізичні 

особи (громадяни України, особи без громадянства, іноземні громадяни), які 

досягли 18 років та не визнані судом недієздатними. 

Стаття 2. 

Прийом в члени Асоціації здійснюється Загальними зборами (З’їздом) та/або 

Правлінням Асоціації за умов: 

- подання до Асоціації персональної заяви (для індивідуальних членів), 

або заяви (листа) та рішення керівного органу (для колективних членів); 

- визнання положень Статуту Асоціації; 

- участі у роботі або ж сприяння діяльності Асоціації; 

- сплати вступних та членських внесків (за окремими виключеннями). 

Стаття 3.  

Прийом нових членів до Асоціації здійснюється в персональному порядку.  

Заява індивідуального вступника розглядається на Загальних зборах (З’їзді) 

УБА, колективного – на засіданні Правління УБА. Рішення зборів та/або 

Правління УБА є остаточним. 
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Стаття 4.  

Колективними членами Асоціації можуть бути громадські об’єднання, трудові 

колективи установ і організацій, навчальних закладів, а також інші колективи, 

які займаються будь-якою не забороненою законом діяльністю, визнають 

Статут Української більярдної асоціації і підтримують її організаційно та/або 

матеріально. 

Колективним членам надається допомога і підтримка Асоціації, у тому числі 

юридична. 

Вони можуть використовувати емблему Асоціації (за згодою керівних органів 

Асоціації), отримувати у переважному порядку послуги створених Асоціацією 

підприємств і організацій. 

Повноважні представники колективних членів можуть брати участь в усіх 

заходах, що проводяться Асоціацією, звертатись до органів Асоціації із 

запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з їх діяльністю, і одержувати 

на них відповіді, бути обраними до керівних органів Асоціації. 

Стаття 5.  

Колективні члени будують свої відносини з Асоціацією на договірних засадах. 

Колективні члени, які не виконують договірні зобов’язання виключаються з 

Союзу рішенням того органу, який прийняв їх до Союзу. 

Стаття 6.  

Вступ організації чи установи до Асоціації на правах колективного члена не 

тягне за собою автоматичного зарахування їх працівників індивідуальними 

членами Асоціації. Вони можуть вступати до Асоціації на загальних підставах. 

Стаття 7.  

Індивідуальним членам Асоціації вручаються членські квитки, колективним 

членам – свідоцтво про членство в Асоціації встановленого Правлінням 

зразка. 

Стаття 8. 

Облік індивідуальних членів здійснюють регіональні представництва 

Української більярдної асоціації, колективних членів – Правління Асоціації. 

Стаття 9.  

Членство в Асоціації припиняється у випадках: 

виходу за власним бажанням (за заявою особи, та рішенням керівних 

органів – для колективних членів); 

виключення з Асоціації за порушення Статуту та/або діяльність, що 

суперечить інтересам Асоціації. 
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Виключення з Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів 

(З’їзду) та Правління Асоціації.  

 

Розділ ІІ.  

Порядок сплати внесків до Української більярдної асоціації та їх обліку 

Стаття 10.  

Індивідуальні члени Асоціації сплачують вступні та щорічні членські внески. 

Розмір внесків індивідуальних членів Асоціації визначається Правлінням 

Асоціації. 

Непрацюючі члени Асоціації звільняються від сплати внесків. 

Стаття 11. 

Розмір вступних і щорічних членських внесків колективних членів 

визначається угодами їх керівних органів з Правлінням Асоціації. 

Фінансово неспроможні організації, що виявили бажання стати колективними 

членами Асоціації, можуть звільнятись від сплати вступних внесків. 

Стаття 12. 

Сплата вступних та членських внесків здійснюється у готівковій або 

безготівковій формі через бухгалтерію Секретаріату Української більярдної 

асоціації або банківську установу, про що платнику видається відповідний 

документ. 

Стаття 13. 

При виході, виключенні з Асоціації членські внески колишньому члену 

Асоціації не повертаються. 

Стаття 14. 

Облік сплати членських (вступних) внесків здійснює бухгалтерія Секретаріату 

УБА на підставі відповідних відомостей, банківських документів тощо. 

Стаття 15. 

Порядок сплати та обліку членських (вступних) внесків, достовірність 

відомостей про фінансові надходження до Асоціації щорічно перевіряються 

Наглядовою Радою УБА. 

Стаття 16. 

Про використання вступних і членських внесків Правління Асоціації щорічно 

звітує перед членами Асоціації. 


