
 
 

   ПОЛОЖЕННЯ 
про членські внески 

Української Асоціації Медіа Бізнесу* 
 
Положення про членські внески Української Асоціації Медіа Бізнесу розроблене у 
відповідності до Статуту Української Асоціації Медіа Бізнесу. 
Положення про членські внески Української Асоціації Медіа Бізнесу визначає порядок 
сплати вступних, щорічних членських та інших внесків членами Асоціації та 
Асоційованими членами.  
 
Визначення термінів 
Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в наступному 
значенні:  
Асоціація - Українська Асоціація Медіа Бізнесу; 
Асоційовані члени Асоціації – члени Асоціації які не мають права голосу, або 
тимчасово не впливають на діяльність Асоціації до відновлення повноцінного членства 
після оплати членських внесків;  
Внески - вступні внески, щорічні членські внески, цільові та інші внески, розмір та 
порядок сплати яких встановлений цим Положенням; 
Заявник - особа, яка подала заяву про вступ до Асоціації у відповідності до  Статуту 
Асоціації; 
Положення - Положення про членські внески Української Асоціації Медіа Бізнесу; 
Член Асоціації – будь-яка юридична особа, суб’єкт підприємницької діяльності – 
фізична особа, що видає газети з періодичністю друку принаймні один раз на тиждень, 
або журнали, що друкуються принаймні один раз на місяць, та в яких (як у газет, так і у 
журналів) частка безоплатного розповсюдження тиражу не перевищує 30 %, або 
діяльність якої пов’язана з ринком періодичної преси, та підприємства/установи, що 
готують чи підвищують кваліфікацію працівників галузі. 
Стаття 1. Загальні положення 
1.1. лени Асоціації та Асоційовані члени Асоціації сплачують вступний внесок при 
вступі до Асоціації та в подальшому сплачують щорічні членські внески та інші внески 
розмір, порядок сплати яких встановлений цим Положенням. 
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1.2. Вступний внесок сплачується одноразово при вступі до Асоціації. 
1.3. Грошові надходження від внесків членів Асоціації та Асоційованих членів 
Асоціації використовуються Асоціацією для реалізації її статутної мети та завдань, 
реалізації проектів та програм, розвитку матеріально-технічної бази та утримання 
виконавчих органів. 
Стаття 2. Розмір вступних та щорічних членських внесків 
2.1. Вступний внесок дорівнює розмірові членського внеску за місяць для видавництва, 
що вступає до УАМБ. 
Вступний внесок сплачується Заявником одноразово після прийняття рішення Радою 
Директорів Асоціації про прийняття в члени. 
2.2. За основу розрахунку розміру членського внеску взята кількість працівників, які 
працюють у видавництві - членів УАМБ. 

Членські внески сплачуються Членами Асоціації та Асоційованими членами Асоціації 
щомісячно/щоквартально/щопіврічно/щорічно в наступних розмірах: 

 Критерій 
нарахування внеску 

Розмір місячного 
членського внеску 

Розмір 
квартального 
членського 
внеску 

Розмір 
піврічного 
членського 
внеску 

Розмір річного 
членського 
внеску 

грн грн грн грн 
Веб сайти, які 
виконують функцію 
ЗМІ 

375 1125 2250 4500 

ЗМІ, які пройшли 
процес реформування 
відповідно до Закону 
про реформування 
державних і 
комунальних 
друкованих ЗМІ 

375 1125 2250 4500 

Медіа компанії з 
чисельністю 
співробітників менше 
10 

375 1125 2250 4500 

Фізичні особи (у тому 
числі ФОП), 
діяльність яких 
пов'язана з ринком 
ЗМІ 

375 1125 2250 4500 

Медіа компанії з 
чисельністю 
співробітників від 10 

500 1500 3000 6000 
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до 25 

Медіа компанії з 
чисельністю 
співробітників від 25 
до 50 

750 2250 4500 9000 

Медіа компанії з 
чисельністю 
співробітників понад 
50 осіб 

3000 9000 18000 36000 

Вісники навчальних 
закладів, органів 
державної влади, 
офіційні видання,  
студентські і ті, що 
розповсюджуються з 
благодійною метою. 

безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно 

 
2.3. Члени УАМБ поновлюють дані про кількість співробітників один раз на рік, перед 
звітно-виборними Загальними зборами. 
Стаття 3. Порядок сплати членських внесків 
3.1. Вступний та перший членські внески (в розмірі щомісячного внеску відповідно до 
п. 2.2. цього Положення) сплачуються заявником протягом 10 (десяти) банківських днів 
після виставлення протоколу працівниками Асоціації.  
3.2. Всі офіційно зареєстровані Члени Асоціації та Асоційовані члени повинні 
сплачувати щомісячні/щоквартальні/щопіврічні/щорічні членські внески. Членські 
внески сплачуються відповідно до пп. 2.2. цього Положення. 
3.3. Вступний   та   щорічні   членські   внески   вважаються   сплаченими   з   моменту 
надходження коштів на розрахунковий рахунок Асоціації. 
3.4. Несплата/затримка сплати членських внесків більш ніж на 3 (три) місяці 
призводить до порушення питання про виключення з членів УАМБ, яке розглядається 
Радою Директорів за поданням Президента. 
3.5. За заявою члена УАМБ, може бути здійснена реструктуризація боргу по членських 
внесках, але не більше, ніж протягом півріччя. 
3.6. Членство в Асоціації може бути поновлене на умовах, передбачених Статутом  
Асоціації, шляхом повторного вступу до Асоціації за умови сплати вступного та 
щорічного членського внесків. 
3.7. Дирекція УАМБ контролює правильність та своєчасність сплати щорічних 
членських внесків. 



 4 

3.8. Правомірність використання коштів, що поступили на рахунок Асоціації від її 
членів не рідше одного разу на рік перевіряються Радою директорів. 
Стаття 4. Цільові внески 
4.1. Члени та Асоційовані члени Асоціації мають право сплачувати в будь-якому 
розмірі цільові внески на реалізацію статутної мети та завдань Асоціації, сплачувати 
цільові внески для реалізації проектів та програм, затверджених Радою Директорів в 
рамках статутної діяльності Асоціації, та сплачувати цільові внески на розвиток 
матеріально-технічної бази Української Асоціації Медіа Бізнесу. 
4.2. Цільові внески не є загальнообов’язковими для членів/асоційованих членів 
Асоціації. Несплата цільових внесків не є підставою для припинення членства в 
Асоціації, проте унеможливлює брати участь у заході, для реалізації якого стягується 
внесок. 
5. Порядок оформлення 
5.1. При сплаті вступних, регулярних членських або цільових внесків, 
члени Асоціації та Асоційовані члени зобов'язані чітко вказувати вид платежу у 
платіжних документах: 
- вступний внесок; 
- щомісячний/щоквартальний/щопіврічний/щорічний членський внесок; 
- цільовий внесок. 
Стаття 7. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення 
7.1. Положення затверджується Президентом УАМБ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затверджено:  
 
 
Президент ГС «УАМБ»                                                                         Погорелов О.В.  
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