Затверджено Радою ГО «ВФУ»,
протокол № 49 від 30 травня
2022 року.
Набуває чинності після
оприлюднення на офіційному
сайті ГО «ВФУ».
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ І ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ДО ГО «ВФУ»
у 2022 році
Цим положенням визначаються категорії платників, розмір та
порядок сплати вступного та щорічного членського внеску.
1.
Розмір вступного та членського внесків встановлюється Радою
ГО «ВФУ» на період до чотирьох років з можливістю щорічного
корегування Радою ГО «ВФУ» у разі потреби.
2.
Розмір вступного і членського внесків не можна змінювати
протягом календарного року.
3.
Члени ГО «ВФУ» сплачують членський внесок, кандидати в
члени ГО «ВФУ» – вступний та членський внески.
4.
Кошти перераховують на рахунок ГО «ВФУ» в національній
валюті через систему Інтернет Еквайрингу.
5.
Вступні та членські внески надходять на рахунок ГО «ВФУ» з
подальшим перерахуванням 50% на рахунок відокремленого підрозділу
задля здійснення статутної діяльності.
6.
Керівні особи ГО «ВФУ», судді національної категорії, секретар
ГО «ВФУ» та виконавчий директор ГО «ВФУ» мають екстериторіальний
статус і не належать до жодного відокремленого підрозділу.
7.
Усі інші члени та кандидати у члени ГО «ВФУ» при сплаті
внесків вказують належність до тієї територіальної федерації, де
займаються вітрильництвом.
8.
Після надходження внесків ГО «ВФУ» перераховує на рахунок
відокремленого підрозділу 50% коштів, що надійшли з територіальної
федерації, за таким графіком:
01–10 липня поточного року;
01–10 вересня поточного року;
01–10 січня наступного року.
9.
Розмір вступного внеску становить 50% від щорічного
членського внеску.
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10. Категорії платників із зазначенням
членського внесків наведено в таблиці:
№
з/п

Категорії платників
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• Школярі, яким виповнюється
14 років на поточний рік сплати
• Студенти денної форми навчання
• Усі інші члени ГО «ВФУ»
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• Почесні члени ГО «ВФУ»

1

розміру

вступного

Вступний
внесок

Щорічний
внесок

125 грн

250 грн

і

250 грн
500 грн
Звільняються
від сплати членських
внесків

11. До участі у змаганнях допускаються члени та кандидати в члени
ГО «ВФУ», які на момент реєстрації для участі у змаганні мають
підтвердження щодо сплати внесків, визначених цим Положенням.
12. В особи, яка не сплатила членській внесок за поточний рік,
членство у ГО «ВФУ» призупиняється до моменту погашення нею
заборгованості.
13. В особи, яка не сплачувала членські внески більше двох років
поспіль, членство у ГО «ВФУ» припиняється.
14. Для осіб, які мають реєстрацію на тимчасово окупованих
територіях, а також в зоні проведення бойових дій, членство у ГО «ВФУ»
не призупиняється у разі несплати членського внеску за поточний рік.
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