СТАТТЯ 3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
3.1. Членами Асоціації можуть бути органи місцевого самоврядування міст, сіл та селищ,
об'єднаних громад України, які визнають цей Статут, сплачують членські внески і беруть
участь у виконанні статутних завдань.
3.1.1. Членство в Асоціації є добровільним.
3.1.2.Участь у діяльності Асоціації без набуття повного членства в Асоціації можуть брати
підприємства, організації та установи і фізичні особи, які сприяють діяльності Асоціації та
надають їй матеріально - технічну, фінансову та іншу спонсорську допомогу.
3.2. Члени Асоціації, які не виконують вимоги цього Статуту щодо сплати членських внесків
та участі у виконанні статутних завдань, можуть бути за рішенням Правління переведенні в
асоційовані члени Асоціації з позбавленням права вирішального голосу.
3.3. Прийняття у члени Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації. Рішення Правління
щодо членства в Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше
половини членів Правління Асоціації.
3.4.Права і обов'язки членів Асоціації.
3.4.1. Члени Асоціації мають право:
а) вносити на обговорення Загальних зборів та інших органів Асоціації проекти документів,
брати участь у підготовці, прийнятті рішень Асоціації та її органів з усіх питань діяльності
Асоціації;
б) одержувати методичну, організаційну, матеріальну допомогу та підтримку Асоціації у
вирішенні питань, які відносяться до її статутної діяльності;
в) отримувати інформацію про діяльність органів управління Асоціації, отримувати допомогу
відповідно до цього Статуту;
г) вийти зі складу Асоціації;
д) представники повних (дійсних) членів Асоціації мають право обирати та бути обраними в
органи управління Асоціації з правом вирішального голосу при прийнятті рішень;
е) представники дійсних членів Асоціації мають право входити до складу офіційних
делегацій Асоціації та бути уповноваженими виступати від імені Асоціації;
3.4.2.Повні (дійсні) Члени Асоціації зобов'язані:
а) дотримуватись Статуту Асоціації;
б) виконувати рішення органів управління Асоціації;
в) сплачувати вступний та щорічні членські внески;
г) брати участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;
д) надавати інформаційні та статистичні матеріали виконавчим органам Асоціації, які
необхідні для забезпечення виконання статутних завдань Асоціації.
е) попередити Правління про намір вийти зі складу Асоціації не пізніше як за три місяці до
прийняття відповідного рішення.
3.5. Представництво в Асоціації здійснюється органами місцевого самоврядування міськими,
сільськими, селищними радами, радами об'єднаних громад через сільського, селищного,
міського голову або іншу особу, уповноважену відповідною радою. Представництво

підприємств, організацій та установ в Асоціації здійснюється їх керівними органами через
керівника підприємства, організації чи установи або через уповноважену ними особу.
Представництво Асоціації в органах влади, інших організаціях, в тому числі міжнародних,
здійснюється її Президентом. В разі неможливості забезпечення представництва
Президентом асоціації його забезпечує один із заступників спільно із Виконавчим
Директором Асоціації. Представництво асаціації може також бути здійснене особами,
уповноваженими органами управління Асоціації відповідно до цього Статуту.
4.6. Вихід з членів Асоціації здійснюється за рішенням органу, що приймав рішення про
вступ в Асоціацію.
Членство в Асоціації припиняється з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням
Асоціації.

