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ПОЛОЖЕННЯ 

про вступні та членські внески    

Всеукраїнської громадської організації «Сила і Честь» 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Кожний член Всеукраїнської громадської організації «Сила і Честь» 

зобов’язаний матеріально підтримувати організацію та сплачувати вступні і 

членські внески. 

 

1.2. Вступні внески сплачуються індивідуальним членом ВГО «Сила і Честь» 

у розмірі від 50 гривень (мінімальний розмір), колективним членом у розмірі 

від 1000 гривень (мінімальний розмір). Щомісячні членські внески 

встановлюються в розмірі від 20 гривень (мінімальний розмір) для 

індивідуальних членів, від 500 гривень (мінімальний розмір) для колективних 

членів. Члени ВГО «Сила і Честь» за власним бажанням можуть сплачувати 

внески в більших розмірах, які визначають самостійно, на добровільних 

засадах. 

 

1.3. Від сплати вступних та членських внесків звільняються інваліди та 

учасники війни, а також інші члени ВГО «Сила і Честь», які стали інвалідами 

внаслідок каліцтва чи захворювання, пов’язаних з проходженням служби. 

 

1.4. У разі скрутного матеріального становища особи, яка подала заяву про 

вступ до ВГО «Сила і Честь», або члена організації рішенням Ради місцевого 

осередку ВГО «Сила і Честь» вони можуть звільнятись від сплати відповідно 

вступного внеску та щомісячних членських внесків. При покращенні 

матеріального становища члена ВГО «Сила і Честь» його обов’язок щодо 

сплати щомісячних членських внесків може бути поновлено рішенням Ради 

місцевого осередку. 

 

1.5. За систематичну несплату членських внесків (більш ніж за 6 місяців) член 

ВГО «Сила і Честь» може бути виключений з її складу в порядку, 

передбаченому п.3.5.2. Статуту ВГО «Сила і Честь». 



1.6. При добровільному виході або виключенні з членів ВГО «Сила і Честь» 

вступні та членські внески не повертаються. 

  

2. Порядок сплати внесків 

 

2.1. Індивідуальний член ВГО «Сила і Честь» особисто сплачує вступний 

внесок в 10-денний термін після набуття чинності рішення про його прийом 

до ВГО та щомісячно (до 10 числа кожного календарного місяця) членські 

внески у місцевому осередку, де він перебуває на обліку. Член ВГО «Сила і 

Честь», який на тривалий термін залишає регіон, де він перебуває на обліку, 

членські внески може сплачувати достроково або протягом першого місяця 

після повернення, а також шляхом безготівкового перерахування на 

банківський рахунок відповідного місцевого осередку з наступним наданням 

особі, уповноваженій Радою місцевого осередку на приймання вступних та 

членських внесків, документа про перерахування внеску з відміткою 

установи банку. 

 

2.2. Колективний член ВГО «Сила і Честь» сплачує вступний внесок шляхом 

безготівкового перерахування на банківський рахунок ВГО «Сила і Честь» в 

10-денний термін після набуття чинності рішення про його прийняття до 

організації та щомісячно (до 10 числа кожного календарного місяця) членські 

внески з наступним наданням до Секретаріату ВГО «Сила і Честь» документа 

про перерахування внеску з відміткою установи банку. 

 

2.3. Приймання вступних та членських внесків від індивідуальних членів 

організації здійснює особа, уповноважена рішенням Ради відповідного 

місцевого осередку ВГО «Сила і Честь», з якою укладається угода про 

матеріальну відповідальність. 

 

2.4. Вступні та членські внески приймаються згідно відомості про сплату 

членських внесків (форми №№ 1, 2). У щомісячній відомості, яка ведеться 

особисто уповноваженою особою, за алфавітом заносяться прізвища та 

ініціали членів організації, які перебувають на обліку в місцевому осередку, 

номер членського квитка, вид внеску, вказується місяць, за який член 

організації сплачує членський внесок, зазначається сума внеску, наявність 

заборгованості по сплаті внесків і засвідчується особистим підписом члена 

організації. 

 

2.5. Для обліку у місцевих осередках внесків, які у передбачених цим 

Положенням випадках сплачуються індивідуальними членами ВГО «Сила і 

Честь» шляхом безготівкового перерахування на банківський рахунок 

відповідного місцевого осередку, уповноваженою особою ведеться відомість 

(форма № 3), яка заповнюється щомісячно на підставі наданих членами 



організації, що стоять на обліку в осередку, документів про перерахування 

внеску з відміткою установи банку. 

 

2.6. Вступні та членські внески, що вносяться готівкою від фізичних осіб, 

приймають згідно прибуткового касового ордеру, де вказують прізвище, ім’я 

та по батькові особи, яка зробила внесок, її паспортні дані, та проводять по 

касовій книзі. 

  

3. Рух коштів та звітність по сплаті вступних та членських внесків 

 

3.1. Особа, уповноважена Радою районного, районного в місті, міського 

осередку на приймання вступних та членських внесків, зобов’язана 

перерахувати на розрахунковий рахунок відповідного регіонального 

осередку зібрані внески і надати не пізніше 10-го числа місяця, наступного за 

звітним, звіти про надходження вступних та членських внесків, до 

секретаріату цього регіонального осередку (форма № 4, перший примірник) 

та до секретаріату районного, районного в місті, міського осередку (форма    

№ 4, другий примірник). 

 

3.2. Особа, уповноважена Радою регіонального осередку на приймання 

вступних та членських внесків, зобов’язана перерахувати на розрахунковий 

рахунок відповідного регіонального осередку зібрані внески і надати не 

пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним, до секретаріату цього 

регіонального осередку звіт про надходження вступних та членських внесків 

(форма № 4, перший примірник). 

 

3.3. Відомості про сплату вступних та членських внесків (форми №№ 1, 2) з 

додатком корінців прибуткових касових ордерів, відомості обліку внесків, 

сплачених членами організації шляхом безготівкового перерахування (форма 

№3) з додатком документів про перерахування внеску з відмітками установи 

банку і щомісячні звіти про надходження вступних та членських внесків 

(форма №4, відповідно другий або третій примірник) з додатком документів 

з відмітками установи банку про перерахування цих коштів уповноваженою 

особою на розрахунковий рахунок регіонального осередку - щоквартально до 

15 числа першого місяця наступного за звітним кварталу здаються 

уповноваженою особою в бухгалтерію регіонального осередку, де 

зберігаються протягом трьох років. 

 

3.4. На основі щомісячних звітів осіб, уповноважених на приймання вступних 

і членських внесків, регіональні осередки звітують не пізніше 20-го числа 

місяця, наступного за звітним, до Секретаріату ВГО «Сила і Честь» (форма 

№ 4). 

 

3.5. В секретаріатах ВГО «Сила і Честь» та регіональних осередків ведуться 



картки обліку сплати вступних та членських внесків на кожний 

підпорядкований місцевий осередок (форма №5), які заповнюються на 

підставі звітів відповідно регіональних осередків та осіб, уповноважених на 

приймання вступних і членських внесків, та на кожного колективного члена 

ВГО «Сила і Честь» (форма №6), які заповнюються на підставі  документів 

про перерахування внеску з відміткою установи банку. 

  

4. Порядок розподілу вступних та членських внесків 

 

4.1. Всі кошти, отримані місцевими осередками в якості вступних та 

членських внесків, акумулюються на розрахункових рахунках регіональних 

осередків та розподіляються наступним чином: 

- 45 відсотків використовуються для фінансування діяльності районних, 

районних в містах, міських осередків відповідно до наданих кошторисів, 

затверджених Радою відповідного районного, районного в місті, міського 

осередку; 

- 45 відсотків залишаються в розпорядженні регіонального осередку і 

використовуються згідно кошторису, затвердженого Радою регіонального 

осередку; 

- 10 відсотків перераховуються на розрахунковий рахунок ВГО «Сила і 

Честь» і використовуються згідно кошторису, затвердженого Головною 

Радою ВГО «Сила і Честь». 

 

4.2. Кошти, які надійшли від місцевих осередків як відрахування від вступних 

та членських внесків, а також сплачені як вступні та членські внески 

колективними членами ВГО «Сила і Честь», акумулюються на 

розрахунковому рахунку ВГО «Сила і Честь» і використовуються згідно 

кошторису, затвердженого Головною Радою ВГО «Сила і Честь». 

  

5. Контроль за сплатою вступних та членських внесків, розподілом та 

рухом коштів від внесків 

 

5.1. Стан сплати вступних та членських внесків має регулярно, не рідше 

одного разу в півріччя, розглядатися на засіданнях відповідних Рад місцевих 

осередків. 

 

5.2. Контрольно-ревізійні комісії місцевих осередків не рідше одного разу 

протягом півріччя зобов’язані перевіряти стан сплати вступних та членських 

внесків та своєчасність і правомірність їх перерахування, розподілу, 

використання, подання звітності тощо. 

 

5.3. Акти перевірки контрольно-ревізійних комісій місцевих осередків 

розглядаються відповідними Радами місцевих осередків і по них 



приймаються рішення, копії яких надсилаються до Центральної контрольно-

ревізійної комісії. 

 

5.4. Правомірність використання коштів, що поступили на розрахунковий 

рахунок ВГО «Сила і Честь» від вступних та членських внесків, не рідше 

одного разу на рік перевіряється Центральною контрольно-ревізійною 

комісією. 

 


