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Розділ I. Загальні положення  

1. Положення про членство у громадській  спілці «Карпатський Cмак»  (далі – Положення) 

розроблено на виконання положень статей 4 і 5 Статуту ГС «Карпатський Cмак» (далі ГС). 

2. Членство в ГС є добровільним. 

3. Члени ГС можуть бути членами інших громадських об’єднань. 

4. Всі члени ГС мають права та несуть обов’язки, визначені в Статуті ГС. 

5. Цим Положенням можуть встановлюватись додаткові права та обов’язки для членів ГС у 

межах, що не суперечать Статуту ГС. 

6. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Правлінням ГС та затверджуються 

Загальними зборами. 

 

Розділ II. Умови членства в ГС 

1. В ГС встановлюється дві категорії фіксованого членства: дійсне та асоційоване. 

2. Дійсними членами ГС можуть бути будь-які юридичні особи приватного права або фізичні 

особи, які зареєстровані на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та 

Чернівецької областей, здійснюють діяльність з заготівлі, виробництва та/або переробки 

продуктів харчування та які поділяють мету і завдання ГС, визнають та виконують положення 

Статуту, прийняті до ГС в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми 

документами ГС. Дійсними членами ГС можуть бути громадські об`єднання зі статусом 

юридичної особи, статутні мета та напрямки діяльності яких ідейно пов’язані із статутними 

метою та напрямками діяльності ГС,  зареєстровані на території Львівської, Івано-

Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей та які  визнають та виконують 

положення Статуту, прийняті до ГС в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми 

актами ГС. 

3. Асоційованими членами ГС можуть бути будь–які юридичні особи приватного права та 

фізичні особи, які поділяють мету і завдання ГС, визнають та виконують положення цього 

Статуту, прийняті до ГС в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми актами ГС.  

4. Асоційованими членами ГС є усі фізичні та юридичні особи, наведені у п. 2 цього розділу з 

часу сплати першого членського внеску у порядку встановленому у розділі IV цього 

Положення та згідно рішення Правління ГС (розділ ІІІ цього Положення). 
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5. Дійсні та асоційовані члени поділяються на наступні групи: 

Таблиця 1. Категорії членів ГС «Карпатський смак» 

Статус Тип Умови 
Право 

голосу 

Дійсний член M1: Виробник (фізична чи 

юридична особа), якому 

надано дозвіл використання 

ТМ  «Смак Українських 

Карпат»   

Зареєстрований та знаходиться в одній 

з 4 областей (Івано-Франківської, 

Закарпатської, Львівської чи 

Чернівецької).   

1 голос 

 

M2: Фізична чи юридична 

особа без права  

використання логотипу ТМ 

«Смак Українських Карпат» 

Зареєстрована та знаходиться в одній з 

4 областей. 

Діяльність пов’язана з виготовленням 

чи харчових продуктів чи підтримкою 

виробників харчових продуктів.  

1 голос 

 

Асоційований 

член 

A1: Фізична особа  Поділяє мету та завдання громадської 

спілки.  

1 голос 

 

A2: Юридична особа Поділяє мету та завдання громадської 

спілки. 
Ні 

М1 або М2 З часу набуття членства за рішенням 

Правління ГС і до моменту сплати 

першого членського внеску. 

Ні 

 

1. Громадська спілка діє на засадах добровільного членства. 

2. Члени Громадської спілки, які є юридичними особами, беруть участь у роботі Громадської 

спілки та в управлінні Громадською спілкою через своїх повноважних представників 

(фізичних осіб) у порядку, встановленому Статутом ГС та цим Положенням. Члени 

Громадської спілки, які є фізичними особами, приймають участь у роботі Громадської спілки 

та в управлінні Громадською спілкою безпосередньо або через своїх повноважних 

представників у порядку, встановленому Статутом ГС та цим Положенням. 

3. Сплата членських внесків членами здійснюється у порядку, затвердженому в Розділі IV цього 

Положення. 

4. Права та обов’язки членів ГС «Карпатський смак» визначені статтею 5 Статуту ГС. 
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Розділ III. Порядок набуття та припинення  членства в ГС  

1. Приймання нових членів до ГС здійснюється Правлінням на підставі поданої письмової заяви. 

Заяву юридичної особи про вступ до ГС підписує уповноважений представник, який має  

відповідні повноваження, надані йому установчими документами юридичної особи та 

відповідною довіреністю за підписом керівника і печаткою юридичної особи (для 

представників, що не уповноважені на вчинення таких дій установчими документами).  

2. Перед набуттям членства у ГС заявник повинен ознайомитись з Статутом ГС «Карпатський 

смак» та цим Положенням. 

3. До заяви слід додати: 

 Для юридичних осіб: копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців, копії установчих документів.  

 Для фізичних осіб – копію виписки з єдиного державного реєстру фізичних осіб, вказати 

фактичну адресу проживання. 

Рішення про прийом до ГС або про відмову приймається Правлінням у  3-місячний термін з 

дати подачі заяви. (п. 4.9 ст. 4 Статуту ГС). 

4. Рішення про відмову у прийомі до ГС або позбавлення членства може бути оскаржене до 

Загальних зборів ГС. Рішення Загальних зборів є остаточним. 

5. Протягом 30 днів після отримання письмового повідомлення Правління ГС про прийняття до 

ГС заявник сплачує вступний членський внесок відповідно вимог Розділу IV цього 

Положення.  

6. Після сплати вступного внеску член ГС може змінити статус з асоційованого на дійсне 

членство за умови дотримання вимог п. 4.3 ст. 4 Статуту ГС «Карпатський смак» та п. 2 

розділу ІІ цього Положення. 

7. Припинення членства у ГС відбувається відповідно до статті 4 Статуту ГС «Карпатський 

смак» 

8. Автоматично припинення членства відбувається за умов: 

 Несплати вступного членського внеску протягом 30 днів після  отримання письмового 

повідомлення Правління ГС про прийняття до ГС. 

 Протермінування сплати членських внесків на строк, більший, ніж 30 днів. 

9. Припинення  членства у ГС за будь-яких підстав, окрім ліквідації, не є перешкодою для 

повторного набуття членства.  
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10. Реорганізація члена ГС є підставою  для перегляду Правлінням її відповідності  вимогам, 

зазначеним у розділі ІІ цього Положення. У випадку невідповідності зазначеним вимогам, 

Правління припиняє членство такої юридичної чи фізичної особи у ГС. 

11. У випадку припинення членства в ГС сплачені членські внески поверненню не підлягають.   

Розділ IV. 

Порядок сплати членських  внесків 

1. Членські внески - це неповоротні грошові внески, що сплачуються членом ГС для реалізації 

статутної мети та завдань ГС. 

2. Для членів громадської спілки «Смак Українських Карпат» передбачені наступні членські 

внески: вступні, періодичні, цільові. 

 Періодичний внесок – це грошовий внесок, що є фіксованою сумою, яка визначена цим 

Положенням, яку сплачує член Громадської спілки, залежно від категорії членства, у 

встановлені терміни.  

 Вступний внесок – це грошовий внесок, який сплачується у встановлені терміни під час 

набуття членства у ГС. 

 Цільові внески – грошові внески, які сплачують члени ГС для фінансування окремих 

програм та заходів, спрямованих на виконання мети та завдань статуту та розвиток 

матеріально-технічної бази ГС. 

3. Членські  внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні. 

4. Розмір вступних та членських внесків залежить від категорії членів та є наступними: 

Таблиця 2. Розмір вступних та членських внесків. 

Категорія членства 
Вступний та членські внески, 

грн. на рік 

М1 1500 

М2 4500 

А1 450 

А2 4500 

 

5. Розмір цільових членських внесків встановлюється дирекцією ГС за погодженням Голови ГС 

та повинен бути сплачений до терміну початку використання цих внесків за призначенням. 

6. За письмовою заявою члена ГС, Правління може надати такому члену відстрочку у сплаті 

членського внеску за наявності поважних підстав. 

7. Членські внески можуть сплачуватися шляхом:  

 Безготівкового перерахування на відповідний рахунок ГС. 

 Сплати готівкою в касі будь-якого банку на відповідний рахунок ГС. 

Облік сплачених і несплачених внесків членів ГС покладається на Правління. 
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Розділ V. 

Облік членів 

1. Облік членів ГС здійснюється Головою правління ГС. Кожен член ГС заноситься у єдиний 

реєстр членів ГС, особисті дані членів, надані під час подання заяви про вступ, зберігаються 

відповідно до вимог чинного законодавства.  


