Затверджено рішенням Ради № 13/2
від 18 серпня 2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про асоційоване членство в Раді ЛГБТ-організацій України
1.

Інститут асоційованого членства в Раді ЛГБТ-організацій України (далі за текстом —
«Рада») впроваджується відповідно до п. 13 Положення про Раду для залучення до
діяльності Ради ширшого кола зацікавлених сторін.

2.

У діяльності Ради мають право брати участь у статусі асоційованих членів:
2.1.

легалізовані в Україні в установленому законодавством порядку об’єднання
громадян із міжнародним статусом;

2.2.

комерційні та некомерційні товариства, зареєстровані на території України, в
тому числі благодійні та громадські організації.

3.

Асоційоване членство у Раді не виключає членства в інших спілках об’єднань
громадян та об’єднаннях громадян.

4.

Вступ асоційованих членів до Ради та вихід із неї здійснюються на добровільних
засадах.

5.

Для набуття асоційованого членства у Раді на її розгляд подається письмова заява
про вступ до Ради, у якій засвідчуються відповідність критеріям асоційованого
членства у Раді та прихильність до її місії та мети.
Легалізованими об’єднаннями громадян до заяви додаються фотокопії документа про
легалізацію органами юстиції та статуту.
Заява від товариства посвідчується підписом його керівника та, за наявності,
відтиском печатки.

6.

Асоційовані члени приймаються Радою до свого складу на визначений Радою термін,
але не більше, ніж на два роки. Після закінчення цього строку членство
асоційованого члена у Раді може бути поновлене на підставі відповідної заяви.

7.

Рішення про прийняття до Ради асоційованих членів приймається в загальному
порядку прийняття Радою рішень відповідно до Положення про Раду.

8.

Кожен з асоційованих членів Ради має право:

9.

8.1.

ініціювати проведення засідань Ради та вносити пропозиції до порядку
денного засідань Ради;

8.2.

брати участь у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу (правом брати
участь в обговоренні, але без права участі в голосуванні);

8.3.

брати участь у заходах та ініціативах Ради;

8.4.

регулярно отримувати інформацію про діяльність Ради;

8.5.

вільно вийти зі складу Ради;

8.6.

відмовитися від виконання взятих на себе доручень Ради з попереднім
мотивованим письмовим інформуванням Ради про таку відмову.

Кожен з асоційованих членів Ради зобов’язаний:
9.1.

сприяти реалізації місії та досягненню мети Ради;

9.2.

діяти в дусі відкритості, партнерства та гласності;
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9.3.

брати участь у діяльності Ради;

9.4.

виконувати добровільно прийняті на себе доручення Ради;

9.5.

відстоювати спільні інтереси членів Ради;

9.6.

дотримуватись у своїй діяльності законодавства України, Положення про Раду
та цього Положення;

9.7.

надавати Раді оперативну інформацію про свою діяльність, спрямовану на
ЛГБТ/ЧСЧ/ЖСЖ;

9.8.

звітувати перед Радою про хід і результати виконання доручень Ради.

Вихід (виключення) асоційованого члена з Ради:
10.1. Добровільний вихід асоційованого члена з Ради відбувається на підставі
відповідної письмової мотивованої заяви, яка береться Радою до уваги і не
потребує голосування з цього питання.
10.2. Асоційовані члени Ради можуть бути виключені з її складу за рішенням Ради,
якщо вони припиняють відповідати критеріям асоційованого членства у Раді
або дискредитують Раду своїми діями, перешкоджають її діяльності або
завдають Раді шкоди.

