
 

Додаток 2 до Загальних Зборів від 13.06.2016р. 
 

Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у 

Асоціації «Енергоефективні міста України» 

1. Для усіх органів місцевого самоврядування, що прийняли рішення стати членами Асоціації 
«Енергоефективні міста України», встановити фіксований розмір вступного внеску у розмірі 8 000 грн. 

2. Для органів місцевого самоврядування, що прийняли рішення стати членами Асоціації 
«Енергоефективні міста України» і сплатили вступний внесок, встановити наступний розмір щорічного 
членського внеску: 

№ Населення, осіб Розмір членських 
внесків, грн. 

1 ≤ 8 000 2 000 

2 8 000 – 25 000 4 000 

3 25 000 – 50 000 8 000 

4 50 000 – 100 000 16 000 

5 100 000 – 200 000 32 000 

6 200 000 – 500 000 50 000 

7 ≥ 500 000 80 000 

Сума першого щорічного членського внеску коригується в залежності від порядкового номера 
кварталу в поточному році, впродовж якого орган місцевого самоврядування прийняв рішення про 
вступ до членів асоціації «Енергоефективні міста України», шляхом множення суми щорічного 
членського внеску для цього міста відповідно на множник: 

 ¾ (три четвертих), якщо рішення про вступ до асоціації припало на перший квартал, 

 ½ (одна друга), якщо рішення про вступ до асоціації припало на другий квартал, 

 ¼ (одна четверта), якщо рішення про вступ до асоціації припало на третій квартал, 

 0 (нуль), якщо рішення про вступ до асоціації припало на четвертий квартал року (в 
останньому  випадку міста-члени сплачують членський внесок вже за наступний рік).  

  

Міста, що вступають в АУМУ з 1.07.2016 року сплачують вступні та членські внески у відповідності до 
даного Положення. Дійсні міста-члени АЕМУ сплачують членські внески у відповідності до даного 
Положення з 01.01.2017 року.     

3. Членські внески для інших членів передбачені п.3.1.2 Статуту АЕМУ  - 25 000 грн.   

4. Вступний та щорічні членські внески перераховуються органами місцевого самоврядування на 
поточний рахунок Асоціації «Енергоефективні міста України» на підставі угод, що укладаються між 
органом місцевого самоврядування та Асоціацією «Енергоефективні міста України». 

5 Суми для сплати вступного та щорічних членських внесків, відповідно до угоди з асоціацією 
«Енергоефективні міста України» в обов’язковому порядку передбачаються у місцевому бюджеті на 
підставі частини другої статті 142 Конституції України, статті 10 Європейської Хартії місцевого 
самоврядування  та статті 15 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 



 

 

 

 


