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Стаття 1. Членство в Асоціації 
Положення про членство та членські внески Всеукраїнської громадської 

організації «Асоціація адвокатів України» розроблене у відповідності до Статуту 
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України». 

Положення про членство та членські внески Всеукраїнської громадської 
організації «Асоціація адвокатів України» визначає порядок вступу до Асоціації  та 
Клубу майбутніх адвокатів, види членства в Асоціації, розміри та порядок сплати 
внесків. 

Визначення термінів 
 
Терміни  вживаються у цьому Положенні в такому значенні:  
 
Асоціація – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України»;  
 
Внески – вступні, членські, благодійні, цільові та інші внески, розмір та порядок 

сплати яких встановлений цим Положенням; 
 
Член Клубу майбутніх адвокатів (КМА) – студент, що здобуває юридичну освіту, 

або юрист, який практикує у галузі права і планує скласти кваліфікаційні іспити та 
одержати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, що 
прийнятий до Клубу майбутніх адвокатів Асоціації;  

 
Положення – Положення про членство та членські внески Всеукраїнської 

громадської організації «Асоціація адвокатів України». 
 
Почесний член Асоціації – правник, науковець, політичний чи суспільний діяч, а 

також будь-яка інша фізична особа, яка має особливі досягнення у справі 
державотворення та розвитку адвокатури та/або надає значну організаційну, 
матеріальну або іншу підтримку діяльності Асоціації, та якій рішенням Правління було 
присвоєно звання почесного члена; 

 
Асоційований член Асоціації - правник, науковець, політичний чи суспільний 

діяч, а також будь-яка інша фізична особа, яка сприяє Асоціації у виконанні її статутних 
завдань, та якій рішенням Правління було присвоєно звання асоційованого члена. 
 

1.1. Членами Асоціації є фізичні особи, які: 
- набули статус адвоката України,  
- поділяють принципи та завдання Асоціації,  
- визнають та виконують положення Статуту Асоціації,  
- відповідають вимогам та прийняті до Асоціації в порядку, встановленому 

Статутом та внутрішніми документами Асоціації,  
- а також своєчасно сплачують членські внески. 

1.2.  Прийом нових членів до Асоціації здійснюється Правлінням на підставі 
поданої заяви про вступ та документа, що підтверджує сплату членського внеску. 
Заява  про вступ повинна бути розглянута протягом одного місяця з дати її подання. 
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Заява про вступ, яка подана без документа, що підтверджує сплату членського 
внеску, не розглядається, якщо інше не буде встановлено рішенням Правління. 

1.3. Рішення про відмову у прийомі до Асоціації може бути оскаржене 
кандидатом у члени, що подав заяву, до З'їзду. Рішення З'їзду є остаточним. 

1.4. За рішенням Правління фізичній особі може бути присвоєне звання 
почесного чи асоційованого члена Асоціації.  

1.5. Почесні та асоційовані члени Асоціації мають право брати участь у З'їзді 
та інших органах Асоціації з правом дорадчого голосу. 

1.6. Членство в Асоціації зупиняється, поновлюється та припиняється у 
випадках та порядку, передбачених Статутом Асоціації та цим Положенням. 
 

Стаття 2. Загальні положення про членські внески 
 

2.1. Члени Асоціації сплачують щорічні членські внески. 
2.2. Кандидати на вступ до Клубу майбутніх адвокатів Асоціації сплачують 

одноразові вступні внески. 
2.3. Внески використовуються Асоціацією для реалізації її статутної мети та 

завдань, реалізації проектів та програм, розвитку матеріально-технічної бази та 
утримання виконавчих органів Асоціації.  

 

Стаття 3. Розмір  та порядок сплати членських внесків 
 

3.1. Розмір членського внеску до Асоціації для адвокатів, що практикують у 
місті Києві та області становить 700 (сімсот) гривень, а для адвокатів що практикують 
у інших регіонах України – 400 (чотириста) гривень. 

3.2. Розмір вступного внеску для вступу до Клубу майбутніх адвокатів 
Асоціації становить 300 (триста) гривень. 

3.3. Внески сплачуються на один (поточний) календарний рік. Після 1 січня 
кожного року у всіх членів ААУ виникає обов'язок сплатити щорічний внесок до 31 січня 
цього року. 

3.4. У разі сплати внеску для вступу до Асоціації після закінчення першого 
місяця року, в якому він сплачується, розмір внеску визначається за формулою: 50 
(п’ятдесят) гривень × кількість місяців, які залишилися до кінця календарного року.  

3.5. Члени Клубу майбутніх адвокатів  сплачують тільки вступні  внески. 
3.6. Для підтвердження сплати внеску члени Асоціації та КМА надсилають до 

Секретаріату копію платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою 
установи банку або копію квитанції, або підтверджують іншим способом. 

3.7. Внески вважаються сплаченим з моменту надходження коштів на 
поточний рахунок Асоціації. 

 
 

Стаття 4. Звільнення від сплати внесків 
 

4.1.      Почесні та Асоційовані члени асоціації не сплачують членські внески. 
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Стаття 5.  Припинення та поновлення членства 
 

5.1.      Термін членства в ААУ триває один календарний рік. 
5.2.     У випадку несплати членського внеску до 31 січня, членство в Асоціації 

припиняється, про що Секретаріат направляє повідомлення члену Асоціації.   
 

Стаття 6. Благодійні та цільові внески 
 

6.1.    Члени Асоціації мають право передавати Асоціації в будь-який звітний 
період та в будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановлений розмір 
членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Асоціації, а також робити 
цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності 
Асоціації. 

6.2.     При сплаті членських, благодійних або цільових внесків, члени Асоціації 
зобов’язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах: 

- членський внесок; 
- благодійний внесок; 
- цільовий внесок на [назва заходу, проекту, програми]. 
 

Стаття 7. Контроль використання внесків 
 

7.1.      Правомірність використання коштів, що поступили на рахунок Асоціації від 
її членів, не рідше одного разу на 2 (два) роки перевіряються Ревізійною комісією. Про 
результати перевірок Ревізійна комісія доповідає Правлінню та З’їзду. 

 
Стаття 8. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень 

  
8.1.   Положення затверджується Правлінням. 
8.2.  За рішенням Правління до цього Положення можуть бути внесені зміни 

та доповнення. 
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