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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Загальними зборами членів Інституту 

Всеукраїнської громадської організації 

«Інститут внутрішніх аудиторів України» 

Протокол № 13-05-2021  від 13 травня 2021р. 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про членство та членські внески  

 Всеукраїнської громадської організації 

 «Інститут внутрішніх аудиторів України» 
 

 

Положення про членство та членські внески Всеукраїнської громадської організації 

«Інститут внутрішніх аудиторів України» (далі - «Інститут») розроблене на виконання 
Статуту Інституту 

 

 

1. Загальні положення  

1.1. Положення про членство та членські внески (далі - Положення) Всеукраїнської 

громадської організації «Інститут внутрішніх аудиторів України» розроблено відповідно 

до чинного законодавства України та Статуту Інституту. 

1.2. Положення визначає порядок набуття та припинення членства в Інституті, права та 

обов’язки членів Інституту, порядок їх обліку. 

1.3. Умови та вимоги Положення є обов’язковими для всіх членів Інституту. 

1.4. Члени Інституту не несуть відповідальності за зобов’язаннями Інституту, а Інститут 

не несе відповідальності за зобов’язаннями її членів. 

 

2. Членство в Інституті  

2.1. В Інституті передбачається індивідуальне та корпоративне фіксоване членство, що 

здійснюється на добровільних засадах і принципах рівноправності усіх членів Інституту. 

Правління може визначати різні форми індивідуального та корпоративного членства в 

Інституті у відповідності до правил Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів та 

визначати різні розміри членських внесків для різних форм членства в Інституті. 

2.2. Індивідуальними членами Інституту можуть бути громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 

років, поділяють принципи та завдання Інституту, визнають та виконують положення 

Статуту Інституту, Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту, 

Кодексу етики, внутрішні документи Інституту та рішення органів управління Інституту,  

сприяють статутній діяльності Інституту, виконують свої членські обов’язки, в тому 

числі - вчасно сплачують членські внески. 

2.3. Корпоративними членами Інституту можуть бути юридичні особи приватного права, 

в тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, які поділяють 

принципи та завдання Інституту, визнають та виконують положення Статуту Інституту, 

Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту, Кодексу етики, 

внутрішні документи Інституту та рішення органів управління Інституту, сприяють 

статутної діяльності Інституту, виконують свої членські обов’язки, в тому числі - вчасно 

сплачують членські внески. 

2.4. Корпоративні члени Інституту реалізують свої права на участь в управлінні 

Інституту та отримання інформації від Інституту згідно Статуту та відповідають за 

виконання членських обов'язків через своїх генеральних представників, які діють на 

підставі доручень. 
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2.5. Корпоративне членство в Інституті складається з індивідуального членства. 

Корпоративний член в заяві про вступ до членів Інституту повідомляє кількість 

індивідуальних членів - працівників або членів юридичної особи - корпоративного члена, 

які утворюють це корпоративне членство, а також забезпечує надання ними анкет та 

згоди на зберігання та обробку інформації. Кожному індивідуальному члену 

корпоративного членства Інститутом присвоюється індивідуальний членський номер. 

2.6. Виходячи з того, що корпоративне членство в Інституті складається з 

індивідуального членства, на Загальних зборах корпоративний член Інституту має 

кількість голосів, яка складається з кількості голосів членів, які входять до складу 

корпоративного члена. Генеральний представник корпоративного члена голосує на 

Загальних зборах Інституту на підставі довіреностей членів, які входять до складу 

корпоративного члена. 

2.7. Члени Інституту мають рівні права. 

2.8. Члени Інституту можуть бути членами інших громадських об’єднань, за 

виключенням випадків, передбачених цим Положенням. 

2.9. В Інституті може бути «пільгове членство» без можливості впливати на діяльність 

Інституту через участь у Загальних зборах членів Інституту. Перелік пільгових груп 

визначає Правління Інституту. 

 

3. Набуття членства в Інституті та розмір членських внесків  

3.1. Приймання нових індивідуальних членів Інституту здійснюється Правлінням 

Інституту на підставі заяви кандидата з необхідними додатками, а саме: анкети, згоди на 

зберігання та обробку інформації та платіжних документів, підтверджуючих сплату 

вступного та річного членських внесків. 

3.2. Приймання  нових корпоративних членів Інституту здійснюється Правлінням 

Інституту на підставі заяви керівника або належним чином уповноваженої особи, в якій 

визначається кількість індивідуальних членів - працівників або членів юридичної особи - 

корпоративного члена, які утворюють це корпоративне членство. Така заява подається з 

необхідними додатками, а саме: анкети індивідуальних членів, утворюючих 

корпоративне членство, їх згоди на зберігання та обробку інформації та платіжних 

документів, підтверджуючих сплату вступного та річного членських внесків 

корпоративним членом, а також документів, підтверджуючих легітимність прийняття 

рішення юридичною особою про участь у Інституті та довіреності уповноваженої особи. 

3.3. Правління Інституту приймає  рішення про приймання до Інституту або про відмову 

у місячний термін з дати подачі заяви і за умови подання заявником всіх необхідних 

відомостей. 

3.4. Рішення Правління Інституту про відмову у прийомі у члени Інституту має бути 

мотивованим. У разі відмови у прийомі у члени Інституту, Інститут повертає заявнику 

сплачені вступний та річний членський внески на протязі 10 (Десяти) робочих днів з 

дати прийняття рішення про відмову у прийому у члени Інституту. 

3.5. Протягом 30 (Тридцяти) календарних днів з дати прийняття рішення про приймання 

кандидата у члени Інституту Правління Інституту направляє кандидату: 

 повідомлення про приймання у члени Інституту;

 ID - номер доступу до інтернет-ресурсу Міжнародного інституту внутрішніх 

аудиторів.



4. Права та обов’язки членів Інституту 

 
4.1.  Члени Інституту мають право:  
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4.1.1. брати участь в управлінні Інститутом через участь у Загальних зборах у порядку, 
передбаченому Статутом Інституту. Корпоративні члени можуть пропонувати від свого 

імені кандидатів на посади у виборні органи Інституту зі складу членів, які утворюють 

цього корпоративного члена;  
4.1.2. обирати та бути обраними до органів Інституту, його відокремлених підрозділів; 

4.1.3.   брати участь у роботі структурних підрозділів Інституту, включаючи Загальні 
збори відповідного відокремленого підрозділу, ініціювати створення таких 
відокремлених підрозділів для виконання статутних завдань Інституту;  
4.1.4.  брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та 

проводяться Інститутом на умовах, затверджених Правлінням або відповідним 

відокремленим підрозділом Інституту, в межах своєї компетенції;;  
4.1.5. користуватися послугами та привілеями Інституту, а також усіма видами 

методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Інститут, на умовах, 

затверджених Правлінням;  
4.1.6. вимагати розгляду на засіданнях Загальних зборів будь-яких питань, що 
стосуються діяльності Інституту;  
4.1.7. обговорювати будь-які питання діяльності Інституту, вносити на розгляд 
Інституту пропозиції щодо вдосконалення його діяльності; 
4.1.8. одержувати від Інституту допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів 
на умовах, затверджених Правлінням 

4.1.9. звертатись до Інституту щодо захисту прав та інтересів Члена перед органами 

державної влади, а також у разі виявлення інших порушень з боку третіх осіб  
4.1.10. вийти з Інституту в порядку та на умовах, передбачених Статутом. 

 

4.2     Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством   

України, а також рішеннями Загальних зборів. 
 

4.3. Члени Інституту зобов’язані:  
4.3.1. дотримуватись вимог Статуту, також Міжнародних стандартів професійної 

практики внутрішнього аудиту та Кодексу Етики, розроблених Міжнародним 

Інститутом Внутрішніх Аудиторів(ІІА), також внутрішніх документів Інституту та 

виконувати рішення Загальних зборів, Правління та інших органів Інституту; 

4.3.2. брати активну участь у досягненні цілей та завдань Інституту, всіляко сприяти 

Інституту у його діяльності; 

4.3.3. не допускати дій, що дискредитують Інститут; 

4.3.4. інформувати органи Інституту про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути 

на діяльність Інституту, а також про факти порушення Статуту; 

4.3.5. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом та 

внутрішніми документами Інституту; 

4.3.6. своєчасно та належним чином повідомляти Правління про зміну своїх анкетних та 

контактних даних, в тому числі – зміну адреси електронної пошти; 

4.3.7. своєчасно сплачувати членські внески; 

4.3.8. сприяти власними інтелектуальними та матеріальними ресурсами досягненню 

Інститутом своїх статутних цілей; 

4.3.9. утримуватись від участі у членстві та у роботі інших громадських організацій та 

політичних партій, якщо їх цілі, завдання та діяльність суперечить цілям та завданням 

Інституту. 
 

4.4. Член Інституту має право вийти із складу членів Інституту в будь - який час на 

підставі особистої заяви. 

   

5. Припинення членства в Інституті 

  
5.1.  Членство в Інституті припиняється у випадках: 
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5.1.1.  добровільного припинення членства в Інституті відповідно до поданої заяви; 

5.1.2.  примусового виключення з членів Інституту або автоматичного припинення 

членства в Інституті у випадках, передбачених Статутом Інституту. 

5.2. Добровільне припинення членства в Інституті здійснюється шляхом подання 

письмової заяви до Інституту. Рішення Правління у випадку добровільного припинення 

членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви. 

5.3. Члена Інституту може бути виключено з Інституту за рішенням Правління за 

наявності однієї з нижче перерахованих підстав: 

5.3.1.   порушення Кодексу Етики аудитора або виявлення невідповідності вимогам щодо 

членства в Інституті, або скарги на адресу такого члена; 

5.3.2.   невиконання статутних обов'язків, в тому числі, порушення Статуту, а також 

невиконання рішень Правління або порушення правил і норм, прийнятих Установчими 

зборами, Загальними зборами, Правлінням або Президентом, які є обов'язковими для 

всіх членів Інституту; 

5.3.3.   поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і  

завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Інституту; 

5.3.4.   діяльність члена суперечить меті та завданням Інституту;  

5.3.5.   член втратив зв’язок із Інститутом без поважних причин. 

5.4. Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення у 

наступних випадках: 

5.4.1.  визнання члена Інституту недієздатною особою у встановленому законом   

 порядку; 

5.4.2.  набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Інституту, який скоїв  

 умисний злочин; 

5.4.3.  смерті члена Інституту; 

5.4.4.  порушення членами Інституту вимог статутних документів щодо своєчасної     

сплати внесків. 

5.5. У разі добровільного припинення членства в Інституті, виключення члена з 

Інституту або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким 

членом у власність Інституту, поверненню не підлягають.  
5.6. У разі добровільного припинення членства в Інституту, автоматичного припинення 

членства або виключення члена з Інституту вносяться відповідні зміни до реєстру членів 
Інституту.  
5.7. У разі звільнення члена Інституту - фізичної особи з підприємства або організації, 
яка є корпоративним членом Інституту, ця фізична особа звертається до Правління 

Інституту з заявою про змінення форми членства, тобто перехід в індивідуальну форму 
членства в Інституті. 

 

6. Внески членів Інституту  
6.1. Члени Інституту сплачують вступні, членські, щорічні обов’язкові членські внески 

та можуть сплачувати за власним бажанням добровільні членські внески.  
6.2. Вступний внесок є одноразовим внеском, який сплачується кандидатом до Інституту 
перед поданням заяви про вступ до Інституту.  
6.3. Щорічний обов’язковий членський внесок сплачується членом Інституту:  

   кандидатом до Інституту - перед поданням заяви про вступ до Інституту;
 членом Інституту - протягом 90 календарних днів з дати календарного початку 

поточного року, але не пізніше дати проведення річних Загальних зборів. 
6.4. Кошти, отримані від сплати членських внесків спрямовуються на виконання 
статутної мети та реалізацію статутних завдань Інституту, розвитку матеріально-
технічної бази, забезпечення діяльності керівних органів.  
6.5. Розмір вступних та обов’язкових членських внесків встановлюється та коригується 
рішенням Правління Інституту.  
6.6. Пільги щодо сплати обов’язкових членських внесків надаються для членів Інституту, 

які є студентами та викладачами, мають особливі заслуги перед державою, в т.ч. 
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пов'язані із захистом територіальної цілісності країни. Інформація про пільги 
розміщується публічно на сайті Інституту.  
6.7. Надання пільг щодо сплати обов’язкових членських внесків відбувається лише при 
документальному підтвердженні належності членів до пільгової категорії.  
6.8. Обов’язкові членські внески сплачені разом з одноразовим внеском при вступі до 
Інституту в листопаді-грудні року можуть бути зараховані в рахунок наступного року. 
6.9. Розмір добровільного членського внеску визначається членом Інституту, який 
прийняв рішення про його сплату. Ніхто не може примушувати членів Інституту до 
сплати добровільних членських внесків. 

 

7. Облік членів Інституту  
7.1. Облік членів Інституту здійснюється Правлінням Інституту у паперовому та 
електронному вигляді.  
7.2. На кожного члена Інституту ведеться картка персонального обліку згідно форми, 
затвердженої Правлінням Інституту.  
7.3. Відповідальність за належний порядок обліку членів Інституту несе Виконавчий 
Директор Інституту. 

 

8. Переваги членства в Інституті  
8.1. Членство в Інституті дає можливість підняти рівень професійної майстерності і 

сприяє зростанню професійного статусу.  
8.2. Члени Інституту мають можливість користуватись цілою низкою преференцій, а 

саме:  
 захист законних прав та інтересів членів Інституту;
 можливість спілкуватись з колегами та приймати участь в обговоренні актуальних 

професійних питань на зустрічах членів Інституту, які проводяться в Україні для 
членів Інституту безплатно;

 доступ до закритої частини інтернет-ресурсу Міжнародного Інституту 
Внутрішніх Аудиторів;

 доступ до закритої частини інтернет-ресурсу Інституту;

 отримання інформації в сфері розвитку професії внутрішнього аудитора;

 отримання інформації про результати професійних досліджень;

 отримання інформації про семінари, конференції та інші заходи;

 доступ до бібліотеки;

 можливість публікацій на інтернет-ресурсі Інституту;
 можливість користуватись знижками на участь у заходах Інституту.



9. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення 
9.3. Положення затверджується Загальними зборами членів  Інституту.  
9.4. За рішенням Загальних зборів членів Інституту до цього Положення можуть бути 

внесені зміни та доповнення простою більшістю голосів. 
 


