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Положення № 2
Про розмір та порядок перерахування внесків у
Асоціації “Українська Асоціація Меблевиків”

І. Термінологія
Вступний внесок – одноразове грошове перерахування, що сплачується при
вступі в Асоціацію в порядку та розмірі, визначених у відповідності до цього Положення
для досягнення завдань, передбачених Статутом Асоціації.
Членський внесок – грошове перерахування, що сплачується щомісячно
членами Асоціації в порядку та розмірі, визначених у відповідності до цього Положення
для досягнення завдань, передбачених Статутом Асоціації.
Спеціальний членський внесок – форма добровільного внеску, що
сплачується членами УАМ для реалізації Асоціацією конкретних заходів. Розмір
спеціального членського внеску залежить від змісту конкретного заходу УАМ і
встановлюється за домовленістю між компанією-членом та виконавчою дирекцією УАМ
(враховуючи залежність від повного кошторису заходів); Асоціація офіційно виставляє
рахунок на оплату спеціального членського внеску.
Підприємство-меблевик 
– це компанія, виробник/постачальник готових
меблів, комплектуючих, програмного забезпечення, обладнання, сировини, матеріалів
та будь якої іншої продукції, що застосовується для виробництва меблів; торгова
організація, що реалізує продукцію/послуги даного спектру.
ЗМІ та виставкові організації – компанії, що мають, відношення до
виставкового бізнесу та мас-медіа і можуть бути як повноправними членами Асоціації,
так і партнерами на взаємовигідних умовах.
ІІ. Вступний внесок
2.1. Розмір вступних внесків затверджується З’їздом Асоціації згідно чинного
Статуту Асоціації та регламентується даним Положенням.
2.2. Перерахування суми вступного внеску здійснюється протягом 5-ти
банківських днів після прийняття З’їздом Асоціації рішення про прийняття відповідної
особи в члени Асоціації.

2.3. Вступний внесок у грошовій формі перераховується на банківський рахунок
Асоціації.
2.4. При припиненні членства в Асоціації з будь-яких причин вступний внесок не
повертається.

ІІІ. Членський внесок
3.1. Розмір членських внесків затверджується З’їздом Асоціації згідно чинного
Статуту та регламентується даним Положенням.
3.2. Членський внесок перераховується на банківський рахунок Асоціації
щомісячно не пізніше п’ятого числа відповідного місяця, за який здійснюється
перерахування членського внеску.
3.3. При припиненні членства в Асоціації з будь-яких причин членський внесок
не повертається.
IV. Розмір внесків

Категорія підприємства

Розмір вступного внеску

Розмір щомісячного
членського внеску

Підприємство

5000 грн

1000 грн

