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ПОЛОЖЕННЯ
про членство у громадській організації «ПЛАТФОРМА КОМФОРТУ»
Положення про членство у громадській організації «ПЛАТФОРМА КОМФОРТУ»,
розроблене у відповідності до Статті 3 Статуту громадської організації «ПЛАТФОРМА
КОМФОРТУ», (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.
1.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства,
які досягли 18-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань Організації.
Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Організації.
1.3. Членство в Організації не заперечує членство в інших громадських організаціях.
1.4. Члени Організації мають рівні права.
1.5. Рішення статутних органів Організації обов’язкові для її членів.
Стаття 2. Права та обов’язки членів Організації
2.1. Члени Організації мають право:
- брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;
- брати участь у Загальних зборах, обирати і бути обраними до керівних органів Організації;
- вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;
- отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту
конфіденційної інформації та персональних даних;
- мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;
- добровільно припиняти членство в Організації;
- відстоювати права та інтереси Організації;
- отримувати інформацію про рішення, що прийняті органами управління Організації;
2.2. Члени Організації зобов’язані:
- виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних
завдань Організації;
- сприяти виконанню статутних завдань Організації;
- пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;
- виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член
Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та
іншої інформації, яка є конфіденційною;
- брати активну участь в діяльності Організації та максимально сприяти виконанню статутних
цілей та завдань Організації;
- дбати про позитивний імідж Організації та не перешкоджати її діяльності;
- своєчасно сплачувати членські внески, порядок сплати яких встановлюється згідно з порядком
сплати членських внесків, що затверджується Правлінням Організації.

Стаття 3. Порядок набуття членства в Організації
3.1.Прийом до членів Організації відбувається відповідно до вимог Статуту та цього
Положення, що затверджене керівними органами Організації .
3.2.Претенденти на вступ до Організації повинні до моменту подання документів до Організації
ознайомитися з порядком прийому до членів Організації, ознайомитись з вимогами, що
встановлені Організацією для своїх членів, а також з порядком сплати членських внесків.
3.3.Прийом у члени Організації здійснюється Головою Організації на підставі письмової заяви
претендента на вступ до Організації. До заяви додається анкета з особистою інформацією та
згода на обробку персональних даних. Заяви про вступ до Організації реєструються у книзі
обліку та реєстрації заяв про вступ до Організації .
3.4.Рішення про прийом до Організації повинне бути прийнято Головою Організації не пізніше,
ніж через місяць з моменту подання до Організації письмової заяви.
3.5.У випадку прийняття рішення про
відмову щодо прийому у члени Організації, Голова
Організації зобов’язаний повідомити претенденту на вступ до Організації обґрунтовані
причини відмови у прийнятті до Організації.
3.6.У випадку прийняття рішення про
відмову щодо прийому у члени Організації,
претендент на вступ до Організації має право не раніше ніж через 3 місяці повторно подати
письмову заяву про вступ до Організації.
3.7.Прийняття у члени Організації здійснюється за рішенням Голови Організації на основі
поданої претендентом письмової заяви на ім’я Голови Організації та вважається прийнятим у
члени Організації з моменту виконання слідуючих умов, що наведені нижче:
- визнання положень статуту Організації;
- визнання цілей діяльності Організації;
- сприяння діяльності Організації;
- сплати вступного /членського/ внеску від претендента на вступ до Організації в розмірі,
визначеному на поточний рік керівними органами Організації.
Стаття 4. Облік членів
4.1. Облік членів Організації здійснюється Головою 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.
4.3.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 5. Припинення членства в Організації
5.1. Припинення членства в Організації відбувається на підставі:
1) письмової заяви члена, поданого на ім’я Голови Організації;
2) рішення Голови Організації або уповноваженого ним органу.
Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань
відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.
Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.
5.2. Голова Організації або уповноважений ним орган приймає рішення про виключення члена
Організації в випадку:
- неодноразового порушення вимог Статуту;
- вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;
-вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду
Організації;
- неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців.
5.3.Припинення членства наступає автоматично та не потребує прийняття окремого рішення
Голови Організації або уповноваженого ним органу 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;
- смерті особи.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та
припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються Загальними зборами.
Якщо Загальні збори уповноважать інший постійний або тимчасовий орган, скарги
розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про
указані рішення, дії або бездіяльність.
Стаття 6. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення.
6.1. Положення затверджується Правлінням Організації простою більшістю голосів від складу
Правління.
6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку його затвердження. Будь-який
член Організації має право запропонувати зміни та доповнення до Положення і вони мають
бути обговорені на наступному засіданні Правління. За рішенням Правління до цього
Положення може бути внесено зміни та доповнення.

