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Додаток № 7 

до Протоколу № 3  

Загальних Зборів громадської спілки  

«Українське об’єднання ринків капіталу» 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЧЕСНИХ УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 

«УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ» 

 

Чинні та потенційні учасники громадської спілки «Українське об’єднання 

ринків капіталу» (далі – Спілка), які надають чи можуть надати реальну 

матеріальну та фінансову допомогу Спілці, іноді з певних причин не бажають 

подавати заяву про вступ до Спілки. Це викривляє їхню реальну участь у 

діяльності Спілки, занижує кількість учасників.  

Положення про почесних учасників громадської спілки «Українське 

об’єднання ринків капіталу» (далі – Положення) направлене на врегулювання 

цієї проблеми, розширення кола учасників Спілки, підвищення їхньої 

зацікавленості у провадженні діяльності об’єднання.  

 

1. Почесними учасниками Спілки (далі – Почесні учасники) можуть бути 

юридичні особи. 

2. Прийом до Почесних учасників здійснюється на підставі рішення Правління 

Спілки з урахуванням внеску у діяльність Спілки та/або потенційних 

можливостей такого внеску. 

3. Виключення зі складу Почесних учасників здійснюється на підставі рішення 

Правління Спілки за зверненням Почесного учасника. 

4. Почесний учасник має право: 

- брати участь у статутній діяльності та заходах Спілки, сприяти виконанню її 

завдань; 

- пропагувати мету, статутні завдання і діяльність Спілки;  

- вносити пропозиції на розгляд керівних органів Спілки; 

- надавати Спілці безповоротну фінансову допомогу, робити добровільні 

пожертви на її користь; 

- безкоштовно надавати Спілці у користування приміщення та обладнання; 

- передавати Спілці для використання власні матеріальні ресурси; 

- мати доступ до фінансових та інших звітів Спілки, отримувати інформацію та 

пояснення стосовно діяльності Спілки; 
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- брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу. 

5. Почесний учасник не має права голосувати на Загальних Зборах по питаннях 

порядку денного, обирати і бути обраними до керівних органів Спілки. 

6. Почесний учасник не має зобов’язань, передбачених Статутом Спілки для її 

членів (учасників). 

7. Отримані доходи Спілки або їх частини не підлягають розподілу серед 

Почесних учасників. 

 

8. На Почесних учасників поширюються норми Статуту Спілки, які не 

протирічать цьому Положенню. 


