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Затверджено
Рішенням Загальних зборів
Асоціації “Львівський кластер інформаційних
технологій та бізнес-послуг” від 23 грудня 2015 р.
____________________
Голова Загальних Зборів
Андрій Павлів
Положення про членські внески Асоціації “Львівський кластер інформаційних
технологій та бізнес-послуг”
Положення про членські внески Асоціації “Львівський кластер інформаційних
технологій та бізнес-послуг” (надалі - Положення) розроблене у відповідності до
Статуту Асоціації «Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг»
(надалі - Асоціація). Положення визначає порядок сплати щорічних членських та інших
видів членських внесків членами Асоціації (надалі - Члени Асоціації)
1. Загальні положення
1.1. Члени Асоціації при вступі до Асоціації, і в подальшому, сплачують вступні, щорічні
членські та інші внески.
1.2 Грошові надходження від внесків Членів Асоціації, використовуються Асоціацією
для реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм, розвитку
матеріально-технічної бази та утримання виконавчих органів.
2. Розмір вступних та щорічних членських внесків
2.1. Розмір вступного внеску дорівнює 500 (п’ятсот) доларів США.
2.2. Розмір щорічного членського внеску визначається пропорційно до кількості осіб,
що працевлаштовані в Члена Асоціації у Львівській області на початок поточного
року.
2.3. Розмір щорічного членського внеску визначається Загальними Зборами Асоціації
або Наглядовою Радою Асоціації, якщо такі повноваження делеговані Наглядовій Раді
згідно п. 5.5. Статуту та затверджується у вигляді Додатку до Положення про членські
внески Асоціації “Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг”.
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3. Звільнення від сплати внесків, зменшення розміру внесків, розстрочка та
відстрочка сплати внесків
3.1. Загальні Збори Асоціації можуть надати Членам Асоціації такі пільги щодо сплати
внесків:
- розстрочка сплати щорічних членських внесків;
- відстрочка сплати щорічних членських внесків;
- зменшення розміру щорічних членських внесків;
- звільнення від сплати вступних та/або щорічних членських внесків.
3.2. Рішення Загальних Зборів Асоціації щодо надання пільг при сплаті внесків
ухвалюється у кожному випадку окремо на підставі заяви, що подається Членом
Асоціації.
3.3. За клопотанням Члена Асоціації, Загальні Збори Асоціації можуть зменшити
розмір щорічного внеску, що має бути сплачений Членом Асоціації, або звільнити
Члена Асоціації від сплати щорічного внеску.
3.4. Випадками, за яких Загальні Збори Асоціації можуть надати пільги, є:
3.4.1. вагомі професійні досягнення Члена, що подав заяву про вступ до Асоціації;
3.4.2. скрутне матеріальне становище Члена, що подав заяву про вступ до Асоціації.
3.5. Заяви розглядаються у місячний термін. Членам Асоціації, щодо яких Загальні
Збори Асоціації прийняли рішення про надання пільш щодо сплати внесків,
надсилається повідомлення про відповідне рішення.
3.6. За поданням Виконавчого Директора, Загальні Збори Асоціації можуть прийняти
рішення про надання пільг при сплаті внесків Членам Асоціації, що раніше надали
значну матеріальну допомогу Асоціації. У цьому випадку подання заяви про надання
пільг не вимагається.
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4. Порядок сплати членських внесків
4.1. Вступний членський внесок сплачується Членом Асоціації протягом 30 (тридцяти)
календарних днів після отримання повідомлення про прийом до Асоціації.
4.2. Щорічні членські внески сплачуються чотирма квартальними платежами до 15
числа січня, квітня, липня та жовтня. Розмір кожного квартального платежу становить
двадцять п’ять відсотків від суми щорічного членського внеску. У випадках, коли Член
Асоціації набув членство в Асоціації протягом кварталу, такий Член сплачує перший
платіж у розмірі, пропорційному кількості днів членства за такий квартал.
4.3. Щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів
на розрахунковий рахунок Асоціації. За прострочення оплати членських внесків
учасник сплачує пеню в подвійному розмірі облікової ставки НБУ за кожний день
прострочення.
4.4. У випадку несплати щорічного членського внеску протягом трьох місяців після
закінчення року, без відповідного рішення Загальних Зборів Асоціації, членство в
Асоціації втрачається.
4.5. Членство в Асоціації може бути поновлене на умовах, передбачених Статутом
Асоціації, шляхом повторного вступу до Асоціації, за умови сплати вступного та
щорічного членського внеску.
4.6. Виконавчий Директор Асоціації контролює правильність та своєчасність сплати
вступних та щорічних членських внесків.
4.7. Правомірність використання коштів, що поступили на рахунок Асоціації від її
Членів, не рідше одного разу на рік, перевіряється Етичною та ревізійною комісією
Асоціації. Про результати перевірок Етична та ревізійна комісія доповідає Загальним
Зборам Асоціації.
5. Цільові фонди Асоціації
5.1. Асоціація може створювати цільові фонди для певних потреб діяльності Асоціації,
а також Резервний Фонд Асоціації (Резервний Фонд)
5.2.1. Резервний Фонд може створюватися для накопичення ресурсів на випадок
проведення ліквідації Асоціації, реорганізації Асоціації або інших юридично-правових
дій.
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5.2.2. Фонди Резервного Фонду повинні розміщуватися на банківському депозиті у
порядок і спосіб, затверджений Наглядовою Радою Асоціації за поданням
Виконавчого Директора Асоціації.
5.2.3. Рішення про використання коштів Резервного Фонду приймається Загальними
Зборами Асоціації.
6. Благодійні та цільові внески
6.1 Члени Асоціації мають право передавати Асоціації у будь-який звітний період та у
будь-якому розмірі благодійні членські внески (понад встановленої суми членських
внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Асоціації та робити цільові членські
внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Асоціації.
6.2 При сплаті благодійних або цільових членських внесків, Члени Асоціації зобов'язані
чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:
6.2.1. благодійний членський внесок;
6.2.2. цільовий членський внесок на [назва заходу, проекту, програми].

7. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до даного Положення
7.1. Положення затверджується Загальними Зборами Асоціації.
7.2. Лише за рішенням Загальних Зборів Асоціації до цього Положення можуть бути
внесені зміни та доповнення.

Асоціація «Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг»
ЄДРПОУ 37801334, р/р 26003060444727 в ЗГРУ КБ «Приватбанк», МФО325321

ЛЬВІВСЬКИЙ
ІТ КЛАСТЕР

79019, вул. Весняна 4, Львів, Україна

info@itcluster.lviv.ua

+38 067 34 00 966

www.itcluster.lviv.ua

ДОДАТОК
до Положення про членські внески
Асоціації “Львівський кластер
інформаційних технологій
та бізнес-послуг”
____________________
Голова Загальних Зборів
Андрій Павлів

Поточний розмір членських внесків
Відповідно до рішення Загальних Зборів від 23 грудня 2015 р. затверджено наступні
розміри членських внесків та кількість голосів, яка надається згідно із ними:
Кількість працівників у Львові
0-9
10-24
25-49
49-99
100-199
200-399
400-599
600-799
800-999
1000-1499
1500-1999
2000-3000

Кількість голосів
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Внессок у рік
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

900
1 200
1 600
2 500
3 500
4 500
5 500
6 500
7 500
8 500
9 500
10 500

