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Положення 
 

Про вступ до Громадської спілки  
«Національна туристична Організація України» 
 
 
 
1. Загальні положення. 
 
1.1 Це положення про порядок вступу до Громадської спілки «Національна туристична 

організація України» (надалі за текстом – НТОУ), розроблено відповідно до вимог Статуту 
НТОУ та визначає порядок вступу кандидатів до НТОУ.  

1.2 НТОУ є вільною для вступу та/або виходу учасників. Відповідно до Статуту НТОУ, 
учасниками НТОУ можуть бути резиденти або нерезиденти України, а саме: юридичні 
особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, 
фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, сплатили 
встановлений в Організації вступний внесок, занесені до Реєстру Учасників НТОУ, 
схвалюють та підтримують мету і предмет діяльності НТОУ, виконують обов’язки, що на них 
покладені Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами НТОУ, беруть 
участь в роботі НТОУ та виконанні її статутних завдань, виконують рішення Загальних зборів 
та Президентської ради НТОУ, своєчасно сплачують встановлені в НТОУ членські внески. 

1.3 Відповідно до Статуту НТОУ, встановлені наступні категорії учасників НТОУ: 
- асоційовані індивідуальні – (для фізичних осіб без права голосу); 
- асоційовані колективні – (для юридичних осіб без права голосу); 
- дійсні індивідуальні – (для фізичних осіб з правом голосу); 
- дійсні колективні – (для юридичних осіб з правом голосу); 

1.4 Відповідно до Статуту НТОУ, встановлені наступні спеціальні статуси для її дійсних 
Учасників: 

- STRATEGIC партнер; 
- GOLD партнер; 
- PLATINUM партнер; 
- INFINITE партнер; 
- РТО (Регіональна туристична організація); 
- ЛТО (Локальна туристична організація); 
- ГТО (Галузева туристична організація). 

1.5 За рішенням керівних органів НТОУ можуть встановлюватись інші спеціальні статуси для 
дійсних та асоційованих Учасників НТОУ. 

 
 
2.  Умови та порядок вступу до НТОУ. 
 
2.1 Фізичні особи, кандидати на вступ в НТОУ, можуть набувати індивідуального членства 

(участі) в НТОУ. Індивідуальне членство фізичної особи може бути асоційоване - без права 
голосу, або дійсне – з правом голосувати на Загальних зборах учасників НТОУ. 
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2.2 Юридичні  особи, кандидати на вступ в НТОУ, можуть набувати колективного членства 
(участі) в НТОУ. Колективне членство юридичної особи може бути асоційоване - без права 
голосу, або дійсне – з правом голосувати на Загальних зборах учасників НТОУ. 

2.3 Вступ індивідуальних та колективних учасників до НТОУ може відбуватись в будь-який час 
протягом календарного року, а зміна категорії їх участі можлива тільки один раз на рік на 
початку кожного наступного календарного року після дати вступу до НТОУ. 

2.4 Вступ учасників до НТОУ здійснюється на підставі заяви, форма якої затверджується у 
Додатку №1 до цього положення. Заява на вступ до НТОУ надсилається кандидатами у 
письмовому або друкованому вигляді на поточну поштову адресу НТОУ.  

2.5 Рішення про прийом до НТОУ або про відмову приймається Президентською радою НТОУ 
протягом 5 робочих днів з дати отримання оригіналу заяви. При цьому, Президентська 
рада НТОУ надсилає кандидату повідомлення про затвердження або про відмову у 
прийнятті до НТОУ за допомогою електронного повідомлення на вказану в заяві 
електронну адресу. Після відповідного повідомлення, кандидат повинен  протягом 
наступних 5 робочих днів сплатити встановлений в НТОУ поточні вступний та членський 
внесок повному розмірі. 

2.6 Сертифікат учасника НТОУ, що підтверджує набуття членства в НТОУ, видається (або 
надсилається поштою) учаснику Секретаріатом НТОУ протягом 10 робочих днів з моменту 
оплати кандидатом вступного та членського внеску за поточний рік.  

2.7 У разі несплати кандидатом вступного та членського внеску у встановлений цим 
положенням строк, Секретаріат НТОУ надсилає кандидату повідомлення про скасування 
вступу кандидата до НТОУ. 

2.8 Розмір та порядок сплати учасниками НТОУ подальших внесків регулюється положенням 
НТОУ «Про внески» (включно із відповідними додатками), що затверджене Протоколом 
Загальних зборів учасників НТОУ №ПрЗЗ/001/23042019 від 23.04.2019. 

2.9 Після вступу до НТОУ, відносини між учасниками та НТОУ, включаючи їх права та обов’язки 
(в тому числі і взаємні), а також умови виходу та причини виключення з составу НТОУ, 
регулюються Статутом НТОУ, Положеннями НТОУ, Постановами керівних та виконавчих 
органів та іншими внутрішніми документами НТОУ.  

 
 
 
3. Порядок внесення змін та/або доповнень. 
 
3.1 Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами НТОУ, є 

обов'язковим до виконання новими учасниками (членами) НТОУ, та діє до моменту його 
скасування або прийняття нового положення, яке регулює аналогічні питання, в порядку, 
встановленому Статутом та внутрішніми нормативними документами НТОУ. 

3.2 Рішення про внесення змін та/або доповнень до цього Положення приймається керівними 
органами НТОУ у порядку, що визначається Статутом НТОУ. 

3.3 Якщо в результаті змін законодавства України окремі норми цього Положення вступають 
у суперечність із чинним законодавством, такі норми втрачають чинність, і до моменту 
внесення змін та/або доповнень до цього Положення керівні органи НТОУ та учасники 
НТОУ керуються вимогами чинного законодавства України. 
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