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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протоколом Загальних Зборів 
Учасників Асоціації 
«Регіональна туристична 
організація «Туризм Херсона» 
№ 1/20 від 09.01.2020  
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про внески Учасників 

 
1. Це Положення про внески розроблене відповідно до чинного 

законодавства України, Статуту Асоціації «Регіональна Туристична 
Організація «Туризм Херсона» (надалі за текстом – Асоціація або РТО), 
рішень органів управління РТО та визначає види, розмір, порядок та 
періодичність сплати вступних, членських, цільових та інших внесків до 
РТО. 

2. Асоціація є вільною до приєднання Учасників. Взаємовідносини між 
Учасниками та Асоціацією, взаємні права та обов`язки регулюються 
Законодавством України, Статутом і цим Положенням.  

3. Участь в Асоціації підтверджується свідоцтвом. Свідоцтво про участь в 
Асоціації підписується Президентом Асоціації, скріплюється печаткою 
Асоціації та містить, зокрема, номер свідоцтва та дату приєднання 
Учасника до Асоціації.  

4. В Асоціації ведеться Реєстр Учасників. Відповідальним за ведення 
Реєстру Учасників Асоціації та його актуалізацію є Президія Асоціації. 

5. В Асоціації встановлюється 4 категорії внесків Учасників: вступні, 
щорічні, цільові та добровільні внески. 
5.1. Вступний внесок – разовий обов’язковий внесок учасника РТО, 

що сплачується при вступі до РТО в порядку та розмірах, 
визначених відповідно до цього Положення. Сплата вступного 
внеску є однією з умов членства в РТО. 

5.2. Щорічний внесок – періодичний обов’язковий внесок, що 
сплачується учасниками РТО один раз на рік, в порядку та у 
розмірах, визначених відповідно до цього Положення. 

5.3. Цільовий внесок – разовий або періодичний обов’язковий внесок, 
що сплачується членами РТО в порядку та розмірах, визначених 
рішенням Загальних зборів РТО, за цільовим призначенням, для 
вирішення конкретних завдань (проектів, напрямів діяльності 
тощо), передбачених Статутом РТО, в тому числі, для 
фінансування певних (цільових) програм. 

5.4. Добровільний внесок – разовий або періодичний добровільний 
внесок, що сплачується до РТО, для сприяння виконанню РТО 
завдань, передбачених її Статутом, для забезпечення 
функціонування апарату РТО, або інших задач та проектів РТО. 

6. Вступні, щорічні, цільові та добровільні внески є незворотними. Грошові 
кошти, що надійшли, як сплата внесків згідно із цим Положенням, є власністю 
РТО. 
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7. Вступний внесок підлягає сплаті протягом 3-х банківських днів з дня подачі 
заяви про вступ до Асоціації або в строк, зазначений у відповідному рішенні 
Президента Асоціації. У випадку несплати вступного внеску, заява про вступ 
вважається не поданою. 

8. Щорічний внесок учасника, який щойно вступив до Асоціації підлягає сплаті 
протягом 10-ти календарних днів з дня подачі заяви про вступ до Асоціації, 
або в строк, зазначений у відповідному рішенні Президента Асоціації. 
Поточний щорічний членський внесок підлягає оплаті Учасниками Асоціації 
не пізніше 31 січня поточного календарного року. У випадку обрання 
учасником помісячної форми сплати щорічного внеску, щомісячна частина 
щорічного внеску підлягає оплаті до 25 числа поточного календарного місяця, 
за який такий внесок оплачується.  

8.1. У випадку несплати щорічного внеску учасником, який щойно вступив, 
заява про вступ вважається не поданою, а у випадку несплати поточного 
щорічного внеску, Асоціація має право прийняти щодо такого учасника 
рішення про його виключення або стягнення внеску у примусовому 
порядку. 

8.2. У разі несплати учасником частини внеску за помісячною формою 
оплати щорічного внеску, такий учасник підлягає виключенню з 
Асоціації за поданням Президії Асоціації, якщо сумарна заборгованість 
за щомісячними платежами сформована за 2 (два) та більше місяців.  

9. Загальними Зборами Учасників Асоціації можуть прийматися рішення про 
сплату цільових внесків з метою фінансування певних напрямків діяльності 
або конкретних проектів Асоціації. У випадку прийняття такого рішення, в 
ньому має бути визначено: конкретний напрям діяльності або проект 
Асоціації, за для якого встановлюються цільові внески, кошторис під такий 
напрям або проект, розмір цільового внеску для кожної категорії учасників, а 
також порядок та строки його оплати для кожної категорії учасників.   

10. Кожен член РТО вносить (сплачує) внески у безготівковій формі 
безпосередньо на поточний рахунок РТО, шляхом одноразового 
перерахування 100% (ста процентів) від розміру відповідного внеску або його 
частини. 

11. Облік сплати всіх внесків учасниками РТО здійснюється Президією Асоціації. 
Дані про сплату внесків вносяться у спеціальний розділ Реєстру учасників 
РТО за підсумками кожного кварталу, півроку, року. 

12. Порядок ведення обліку сплати внесків може бути визначений окремим 
рішенням Президії РТО. 

13. Всі учасники Асоціації зобов'язані сприяти Президії РТО в організації та 
здійсненні обліку сплати внесків і надавати всю необхідну, достовірну 
інформацію та документи за запитом Президента. 

14. У платіжному документі, який заповнюється для сплати внеску до РТО, 
обов'язково зазначаються вид внеску (згідно із цим Положенням та рішеннями 
органів управління РТО) та період часу, за який сплачується такий внесок 
(якщо сплачується періодичний внесок). 

15. Виключений Учасник або Учасник, який виходить з Асоціації, зобов'язаний 
сплатити всі внески на дату виключення або виходу з Асоціації.  
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16. Інформація про фактичну сплату внесків до РТО є відкритою для усіх 
учасників РТО. 

 
 
17. Дійсні учасники Асоціації поділяються на ІІІ категорії: стратегічний, 

тактичний учасник та партнер, – і мають наступні привілеї: 
 

Привілеї учасників 
Стратегічний 

учасник 
Тактичний 

учасник 
Партнер 

Висвітлення інформації про учасника 
у каталогах та рекламних матеріалах 
РТО 

+ - - 

Представлення Учасників на 
всеукраїнських на регіональних 
виставкових заходах 

+ - - 

Право участі у розробленні стратегії 
розвитку туризму області 
(враховується думка при обговоренні 
як голос) 

+ - - 

Долучення до формування нових 
туристичних продуктів міста чи 
області з подальшим їх продажем 
туристичними агентами 

+ - - 

Висвітлення інформації про учасника 
в ТІЦ-ах міста та області 

+ - - 

Право участі у тематичних тренінгах 
по розвитку та отримання розсилки 
про можливість брати участь у 
ґрантових проектах 

+ + - 

Залучення до прес- і фам-турів + + - 

Право участі у міжнародних заходах 
як партнери Асоціації 

+ + - 

Доступ до статистичних даних, які 
збираються та систематизуються 
адміністративним апаратом РТО 

+ + - 

Доступ до консультаційної юридичної 
допомоги 

+ + - 

Виїзний MICE туризм + + - 

Право участі у розробленні стратегії 
асоціації 

+ + - 

Право участі в комерційних заходах 
асоціації на пільгових умовах 

+ + - 

Залучення до тематичних ґрантових 
програм та проектів 

+ + - 

Висвітлення інформації про учасника 
на офіційному веб-ресурсі РТО 

+ + + 

Доступ до консультаційної 
професійної допомоги у сфері 
гостинності (HORECA, екскурсійний 
супровід, формування туристичного 
продукту) 

+ + + 
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Користування комерційними 
пропозиціями асоціації на пільгових 
умовах 

+ + + 

Отримання інформаційної розсилки 
асоціації 

+ + + 

 
18. Розміри внесків учасників становлять: 

    Єдиний вступний внесок для всіх учасників становить 3000 грн.  
Для тактичних учасників.  
Розмір членського річного внеску – 6000 грн. (одним платежем)/600 грн. 

(щомісячними платежами) 
Для стратегічних учасників. 
Розмір членського річного внеску – 12000 грн. (одним платежем)/1200 грн. 

(щомісячними платежами) 
 

19. До участі в Асоціації на партнерських засадах можуть залучатися Учасники з 
особливим статусом – Партнери, якими можуть виступати вищі навчальні 
заклади, органи місцевого самоврядування та державної влади, інформаційні 
ресурси, агентства та видавництва, громадські організації, асоціації тощо, які 
поділяють цінності та цілі Асоціації, готові до співпраці і ефективної взаємодії 
з Асоціацією. Партнери звільненні від сплати внесків, їх голос має дорадче 
значення та не враховується при голосуванні на загальних зборах учасників 
Асоціації. 


