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ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ТА ІНШИХ ВНЕСКІВ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"УСПІШНА КРАЇНА"
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про сплату членських внесків та інших внесків ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«УСПІШНА КРАЇНА» (надалі – Положення) розроблено на підставі Конституції України,
Закону України «Про політичні партії в Україні», рішення Національного агентства з питань
запобігання корупції, Статуту ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УСПІШНА КРАЇНА» та Програми
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УСПІШНА КРАЇНА» (надалі – Партія).
1.2. Це Положення визначає механізм сплати членських внесків та інших внесків на
підтримку Партії.
1.3. Членські внески та інші внески на підтримку Партії є незворотними та є її власністю.
1.4. Членські внески та інші внески на підтримку Партії надаються Партії виключно для
реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм, розвитку матеріальнотехнічної бази та утримання керівних органів.
1.5. В цьому Положенні терміні вживаються в такому значенні:
Політична Партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання
громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку
(програми партії), що має своєю метою сприяння формуванню та вираженню політичної
волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
Почесний Голова Партії – це лідер Партії, який має право приймати участь у роботі
З’їзду Партії, Політичної ради Партії, Президії Політичної ради Партії, інших колегіальних
органів Партії з правом вирішального голосу.
Політична Рада Партії – це вищий керівний представницький орган Партії,
організацій та первинних осередків, що створюється з метою прийняття та затвердження
рішень.
Виконавчий комітет Партії – це виконавчий орган Партії, який забезпечує статутну
діяльність Партії, утворюється за рішенням Політичної ради Партії і діє на підставі Статуту
Партії та Програми Партії.
Член Партії – це учасник Партії, який є громадянином України і який відповідно до
Конституції України має право голосу на виборах та референдумах, визнає Статут Партії і
Програму Партії та виконує партійні рішення.
Членські внески – щомісячні та додаткові внески, що сплачуються (здійснюються)
членами Партії впродовж усього терміну перебування членом Партії і є джерелом
формування бюджету Політичної Партії.
Внесок на підтримку Партії – грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги,
послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального
або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії,
спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку політичної партії,
товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною,
нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на
відповідному ринку), отримані Політичною Партією, її зареєстрованою в установленому
порядку місцевою організацією, пов'язаною особою Політичної Партії чи її місцевої
організації, висунутим Політичною партією чи її місцевою організацією кандидатом на
виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах
(шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах)
або надані Політичній Партії, зареєстрованій в установленому порядку місцевій організації
Політичної партії, пов'язаній особі Політичної партії чи її місцевої організації, висунутому
Політичною партією чи її місцевою організацією кандидату на виборах народних депутатів
України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або
переказування до виборчого фонду на відповідних виборах).
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ТА ІНШИХ ВНЕСКІВ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"УСПІШНА КРАЇНА"
2.ВИДИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ТА ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ
2.1. Членські внески Партії розподіляються на щомісячні та додаткові членські внески.
2.2. Щомісячний членський внесок – грошові кошти, що сплачує член Партії щомісячно в
порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.
2.3. Щомісячні членські внески є обов’язковою умовою членства в Партії.
2.4. Розмір членських внесків визначається рішенням Політичної Ради Партії або Президії
Політичної Ради Партії щорічно на кожний поточний рік та оформлюється відповідним
протоколом.
2.4.1. Особи, які набули або поновили членство в Партії в перший день місяця, зобов’язані
сплачувати членські внески з місяця, в якому такі особи набули або поновили членство в
Партії.
2.4.2. Особи, які зупинили або припинили членство в Партії в останній день місяця,
зобов’язані сплачувати членські внески за весь період членства в Партії до місяця включно,
в якому такі особи зупинили або припинили членство в Партії.
2.4.3. Особи, які набули або поновили членство в Партії в день місяця, інший, ніж перший
день, зобов’язані сплачувати членські внески з місяця, наступного за місяцем, в якому такі
особи набули або поновили членство в Партії.
2.4.4. Особи, які зупинили або припинили членство в Партії в день місяця, іншого, ніж
останній день місяця, зобов’язані сплачувати членські внески за весь період членства в
Партії, крім місяця, в якому такі особи зупинили або припинили членство в Партії.
2.5. В окремих випадках Президія Політичної Партії на підставі відповідної заяви члена
Партії може:
1) звільняти від сплати щомісячного членського внеску;
2) зменшувати розмір членського внеску;
3) надавати відстрочку від сплати членського внеску, але не більше ніж на три місяці.
2.6. Окремі члени Партії мають пільги щодо сплати членських внесків у вигляді зменшення
суми членського внеску.
2.6.1. Пільги щодо суми сплати членських внесків за наявності відповідних підтверджуючих
документів (додаток 1) встановлюються на підставі заяви від члена Партії, яку він надає
особі, відповідальній за партійний облік.
2.7. Виходячи з особистих матеріальних можливостей члени Партії можуть сплачувати
внески одночасно за декілька місяців.
2.8. Члени Партії сплачують членські внески шляхом перерахування коштів у національній
валюті України на розрахунковий рахунок Партії за платіжними реквізитами, які визначені
на інтернет сторінці (сайті) Партії.
2.8.1. У разі неможливості доступу члена Партії до інтернет сторінки (сайту) Партії, Контактцентр Партії забезпечує інформування членів Партії щодо платіжних реквізитів для сплати
членських внесків.
2.9. Членській внесок вважається сплаченим з моменту перерахування коштів на
розрахунковий рахунок Партії.
2.10. Додаткові членські внески – грошові кошти або майно, що перераховується
(передається) членом Партії понад сум щомісячного членського внеску для реалізації
статутної діяльності Партії та можуть використовуватися для фінансування цільових
програм Партії.
2.11. Член Партії, який не сплачує членських внесків більше ніж 6 місяців може бути
виключений з Партії.
2.12. У випадку добровільного виходу чи виключення з членів Партії членські внески
залишаються у розпорядженні Партії.
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ТА ІНШИХ ВНЕСКІВ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"УСПІШНА КРАЇНА"
3. ІНШИ ВНЕСКИ НА ПІДТРИМКУ ПАРТІЇ ТА ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ
3.1. Інші внески на підтримку Партії сплачуються відповідно до Закону України «Про
політичні партії в Україні».
3.2. Не допускається здійснення внесків на підтримку Партії:
1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а
також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав
голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування
чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи,
уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до
Закону України "Про запобігання корупції";
3) іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та
особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними
власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
4) незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними
об’єднаннями (організаціями);
5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких
судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
6) іншими політичними партіями;
7) фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю
робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади
згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель", протягом строку дії
такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо
загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку ді договору та
протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми
доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;
8) фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.
3.3. Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку Партії від громадянина України
протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.
3.4. Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку Партії від юридичної особи
протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.
3.5. Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив
на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема, є кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) юридичної особи), внески такої фізичної або юридичної особи і
підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і обмежуються
загальним розміром (сумою) внеску (внесків), встановленим цією статтею.
3.6. Розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг визначається на основі ринкової
вартості ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку за
методологією, розробленою та затвердженою Національним агентством з питань
запобігання корупції за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної фінансової політики.
3.7. Разом з платіжним документом на здійснення грошового внеску на підтримку Партії до
установи банку України чи відділення зв’язку подається письмова заява про відсутність
обставин, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на
здійснення грошового внеску. Така заява подається за формою (додаток 2, додаток 3),
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затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції. Без подання такої
заяви платіжний документ на здійснення грошового внеску не приймається.
3.8. Особа, яка уповноважена супроводжувати прийняття внеску на підтримку Партії
зобов’язана відмовитися від внеску особи, яка відповідно до закону «Про політичні партії в
Україні» (далі – Закон) не має права здійснювати такий внесок, або якщо розмір внеску
(сумарний розмір внесків) особи (групи осіб) перевищує встановлений Законом розмір,
протягом трьох днів від дня, коли уповноваженій особі Партії стало відомо про це.
3.8.1 На підставі заяви про відмову від внеску чи його відповідної частини з цієї причини за
підписом Голови Партії та платіжного документа установа банку, в якій відкрито рахунок,
на який зараховано внесок, повинна повернути такий внесок або його відповідну частину
особі, яка його внесла, а в разі неможливості повернення повинна перерахувати такий
внесок чи його відповідну частину до державного бюджету в порядку визначеному
Національним банком України.
4. ОБЛІК СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
4.1. Облік надходження членських внесків здійснює Виконавчий комітет Партії в особі
працівника департаменту фінансового забезпечення.
4.2. Працівник департаменту фінансового забезпечення складає зведений звіт про
отримані членські внески, додаткові членські внески та інші внески на підтримку Партії
щомісяця, щокварталу, щопівроку, щороку.
4.3. Виконавчий комітет Партії контролює надходження коштів на рахунок Партії. У випадку
виявлення будь-яких невідповідностей повідомляє про них відповідні територіальні
організації для з’ясування причин невідповідностей та вжиття термінових заходів для їх
усунення.
4.4. У випадку необхідності підтвердження сплати членського внеску члени Партії
зобов’язані надати Виконавчому комітету Партії копію платіжного документа про
перерахування внеску з відміткою установи банку.
5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Це Положення вступає в дію з дати затвердження його Політичною Радою Партії.
5.2. Зміни та доповнення в Положення вносяться шляхом їх затвердження Політичної Радою
Партії та оформлюються у письмовій формі, як зміни та доповнення до цього Положення,
або шляхом викладення Положення у новій редакції. Прийняття нової редакції Положення
автоматично призводить до припинення дії попереднього документа.
5.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству
України, чинній редакції Статуту Партії, в тому числі у зв’язку з прийняттям нових актів
законодавства України, це Положення діятиме лише у тій частині, яка не суперечитиме
чинному законодавству України, чинній редакції Статуту Партії.
5.4. У разі необхідності Положення переглядається та актуалізується структурним
підрозділом Партії відповідно до напрямку діяльності, в тому числі з метою підвищення
ефективності внутрішніх процедур Партії.
6. ДОДАТКИ

Дані матеріали ПП «Успішна країна» можуть бути використані лише в інформаційних цілях. Усі права на даний документ належать ПП «Успішна країна».
Відтворення і/або розповсюдження матеріалів ПП «Успішна країна» не може здійснюватися без письмового дозволу ПП «Успішна країна».
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Додаток 1 до п. 2.6.1. Положення
Пільгові категорії членів ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УСПІШНА КРАЇНА»
Пільгова категорія
Учасники бойових дій та особи, прирівняні
до них (в т.ч. учасники АТО)
Громадяни, які постраждали внаслідок
аварії на Чорнобильської АЕС

Інваліди 1, 2, 3 групи
Пенсіонери за віком
Батьки багатодітної сім’ї
Одинокі матері (які не перебувають у
шлюбі)

Вимушено переміщені особи

Документ, що дає право на пільгу
Посвідчення учасника бойових дій
1) Посвідчення учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильської АЕС
2) Посвідчення особи, яка постраждала
внаслідок Чорнобильської катастрофи
3) Посвідчення дитини, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи серія Д ( с
вкладкою до посвідчення)
Довідка медико-соціальної експертної
комісії
Пенсійне посвідчення
Відповідне посвідчення
1)Витяг з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян про
народження дитини відповідно до ст. 135
Сімейного кодексу України
або
2) Копія свідоцтва про народження
дитини та копія свідоцтва про розлучення
Довідка, про взяття на облік особи, яка
переміщується з тимчасово окупованої
території України або району проведення
антитерористичної операції

Дані матеріали ПП «Успішна країна» можуть бути використані лише в інформаційних цілях. Усі права на даний документ належать ПП «Успішна країна».
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ТА ІНШИХ ВНЕСКІВ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
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Додаток 2 до п. 3.7. Положення

Заява до платіжного документу від громадянина
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства з питань запобігання
корупції
02.06.2016 № 7
(найменування банку, відділення зв’язку, до якого подається заява)
(прізвище, ім’я, по батькові)
(місце проживання)
(реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія,
номер паспорта громадянина України, який через свої релігійні
переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
(контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про відсутність обставин, передбачених частинами першою – третьою статті 15 Закону
України «Про політичні партії в Україні», наявність яких є підставою для відмови у
прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску (від громадянина
України)
Повідомляю, що обставини, передбачені частинами першою – третьою
статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», наявність яких є підставою для
відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку
(повне найменування політичної партії; повне найменування зареєстрованої в установленому порядку місцевої організації політичної
партії; повне найменування пов'язаної особи політичної партії; повне найменування пов'язаної особи місцевої організації політичної
партії, на підтримку якої здійснюється внесок; у разі здійснення внеску до виборчого фонду кандидата на виборах: прізвище, ім’я та по
батькові (за наявності) кандидата на пост Президента України; прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) кандидата у народні депутати
України; прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) кандидата на виборну посаду на місцевих виборах із зазначенням назви виборної
посади і найменування органу, до якого балотується кандидат на виборну посаду на місцевих виборах)

_____________________________________________________________________, відсутні.
__________________
(дата)

________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

Примітка. Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:
1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а
також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав
голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування
чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи,
уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до
Закону України «Про запобігання корупції»;
3) іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та
особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними
власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
4) незареєстрованими громадськими об'єднаннями, благодійними та релігійними
об'єднаннями (організаціями);
Дані матеріали ПП «Успішна країна» можуть бути використані лише в інформаційних цілях. Усі права на даний документ належать ПП «Успішна країна».
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5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких
судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
6) іншими політичними партіями;
7) фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю
робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади
згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», - протягом строку дії
такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо
загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та
протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми
доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;
8) фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.
Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від
громадянина України протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня року, в якому здійснювалися внески.
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ТА ІНШИХ ВНЕСКІВ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
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Додаток 3 до п. 3.7. Положення

Заява до платіжного документу від юридичної особи
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
02.06.2016 № 7
(найменування банку, відділення зв’язку, до якого подається заява)
(найменування юридичної особи)
(місцезнаходження юридичної особи)
(код за ЄДРПОУ)
(контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про відсутність обставин, передбачених частинами першою – третьою статті 15 Закону
України «Про політичні партії в Україні», наявність яких є підставою для відмови у
прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку
політичної партії
(від юридичної особи)
Повідомляю, що обставини, передбачені частинами першою – третьою
статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», наявність яких є підставою для
відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку
(повне найменування політичної партії; повне найменування зареєстрованої в установленому порядку місцевої організації політичної
партії; повне найменування пов'язаної особи політичної партії; повне найменування пов'язаної особи місцевої організації політичної
партії, на підтримку якої здійснюється внесок; у разі здійснення внеску до виборчого фонду кандидата на виборах: прізвище, ім’я та по
батькові (за наявності) кандидата на пост Президента України; прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) кандидата у народні депутати
України; прізвище, ім’я та по батькові кандидата (за наявності) на виборну посаду на місцевих виборах із зазначенням назви виборної
посади і найменування органу, до якого балотується кандидат на виборну посаду на місцевих виборах)

________________________________________________________________________,
відсутні.
_____________________________
_____________________
____________________________________
(керівник (посада))

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

«_____» ________________ 20 __ року
М.П. (за наявності)
Примітка. Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:
1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а
також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав
голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування
чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи,
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уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до
Закону України «Про запобігання корупції»;
3) іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та
особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними
власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
4) незареєстрованими громадськими об'єднаннями, благодійними та релігійними
об'єднаннями (організаціями);
5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких
судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
6) іншими політичними партіями;
7) фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю
робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади
згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», - протягом строку дії
такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо
загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та
протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми
доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;
8) фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.
Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від
юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 01 січня року, в якому здійснювалися внески.
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Додаток 4 до п. 4.2. Положення
Інформація про сплачені членські внески
членами ПП «УСПІШНА КРАЇНА»
за період з ______(дата) по________(дата)
АБО
станом на ___________(дата)

№
з/п

Дата
сплати
членського
внеску

Прізвище, ім’я, по батькові

Сума, грн.

Примітка
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