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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ЧЛЕНСТВО В ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

„АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ОЦІНКИ" 
(НОВА РЕДАКЦІЯ) 

 

1. Членство в Асоціації є добровільним і може бути індивідуальним, колективним або 
почесним. 

2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні 
громадяни й особи без громадянства, які визнають Статут Асоціації, надають щорічну 
безповоротну фінансову допомогу на користь Асоціації та подали письмову заяву. 

3. Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи юридичних осіб, 
що поділяють цілі та завдання Асоціації, сприяють її діяльності, визнають Статут 
Асоціації, надають щорічну безповоротну фінансову допомогу на користь Асоціації та 
подали письмову заяву.    

4. Почесними членами Асоціації за відповідним рішенням Ради Асоціації можуть бути 
особи, які зробили значний внесок у розвиток оціночної діяльності в Україні. 

5. Кожен член Асоціації зберігає самостійність у межах своєї компетенції та приймає 
на себе зобов'язання дотримуватись вимог Статуту Асоціації та рішень керівних 
органів Асоціації. 

6. Реєстрація та облік членів здійснюється Виконавчим комітетом Асоціації. 

7. Прийом, вихід та виключення членів Асоціації: 

7.1. прийом та вихід членів Асоціації здійснюється Радою Асоціації за поданням 
особистої письмової заяви - для індивідуальних членів або рішенням 
відповідного керівного органу чи трудового колективу - для колективних 
членів. 

7.2. виключення членів Асоціації здійснюється за поданням обласних осередків 
(відділень) АФО та за ініціативою членів Ради АФО у випадках порушення 
вимог, передбачених п.11 цього Положення; 

8. Мінімальний розмір щорічної безповоротної фінансової допомоги на користь 
Асоціації для забезпечення її статутної діяльності затверджується Радою Асоціації. 

9. Обрання окремих осіб почесними членами Асоціації здійснюється Радою Асоціації   
за поданням членів Ради, обласних осередків (відділень), колективного члену або за 
індивідуальним поданням. 

10. Кожен член Асоціації має право: 
10.1.обирати та бути обраним делегатом для участі в засіданні З'їзду 

Асоціації; 
10.2.обирати та бути обраними до складу керівних органів Асоціації; 
10.3.брати участь у всіх заходах, які проводить Асоціація; 
10.4.користуватися майном, технікою, символікою Асоціації; 
10.5.подавати на розгляд Ради Асоціації пропозиції щодо вдосконалення 

Статуту та внутрішніх документів Асоціації; 
  10.6.брати участь у плануванні та обговоренні діяльності Асоціації, вносити 



пропозиції щодо поліпшення роботи Асоціації; 
  10.7. припинити своє членство в Асоціації (вийти з Асоціації). При 
припиненні членства в Асоціації (виході з Асоціації) особа не має права вимагати 
передачі їй грошових коштів або майна Асоціації, відшкодування наданої на 
користь Асоціації безповоротної фінансової допомоги, або будь-яких інших 
витрат, які вона понесла під час перебування в складі членів Асоціації. 

11. Кожен член Асоціації зобов 'язаний: 
11.1.визнавати та дотримуватись вимог Статуту, внутрішніх документів, 

рішень керівних органів Асоціації тощо; 
11.2.своєчасно надавати щорічну безповоротну фінансову допомогу на 

користь Асоціації для забезпечення її статутної діяльності; 
11.3.берегти майно Асоціації, передане йому у користування або володіння; 
11.4.відстоювати інтереси Асоціації в державних органах, установах, 

підприємствах, організаціях усіх форм власності, перед громадянами тощо. 


