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ПОЛОЖЕННЯ  

про членство у  
ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ  

«МЕРЕЖА ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ»  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення розроблене на підставі Статуту ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «МЕРЕЖА ПРАВОВОГО 
РОЗВИТКУ» (надалі – Мережа) і визначає підстави та процедуру набуття та припинення членства 
в Мережі. 

 

2. ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕДУРА НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В МЕРЕЖІ 

2.1. Членами Мережі є: 

- Засновники – громадські організації, які прийняли рішення про заснування Мережі; 

- громадські організації, які висловили готовність працювати в єдиній Мережі Центрів правової 
інформації та консультацій, підписавши Меморандум про співпрацю до 05 жовтня 2015 року, 
та взяли участь у Першій Зустрічі - Загальних зборах Мережі. 

- громадські організації, легалізовані у відповідності до Закону України «Про об’єднання 
громадян», що виявили бажання вступити до її складу, визнають Статут Мережі та отримали 
статус Члена громадської спілки у порядку, визначеному цим Положенням. 

2.2. Членом Мережі може бути лише організація громадянського суспільства, яка постійно протягом 
року надавала безоплатну правову допомогу, надала підтвердження такої діяльності (копії 
сторінок з друкованих засобів масової інформації, посилання на публікації, що розміщені на веб-
ресурсах тощо), має не менше двох рекомендацій від органів державної влади або органів 
місцевого самоврядування чи іншої організації громадянського суспільства, що здійснюють свою 
діяльність у тій же місцевості, що й організація, яка має намір стати членом Мережі. 

2.3. Фізичні особи не можуть були членами Мережі. 

2.4. Організація, що бажає стати членом Мережі подає до Правління Мережі: 

1) Письмову заяву, належним чином підписану уповноваженою на це особою та завірену 
печаткою організації, про намір набути членства в Мережі, схвалення її статуту   а також про 
згоду дотримуватися встановлених стандартів та інших внутрішніх процедурних документів 
Мережі; 

2) Витяг з протоколу засідання вищого статутного органу організації з рішенням про вступ до 
Мережі (завірений печаткою організації); 

3) Копії Статуту та свідоцтва (витягу) про реєстрацію організації; 

4) Матеріали про свою діяльність (публікації у засобах масової інформації про діяльність у сфері 
надання безоплатної первинної правової допомоги). 

2.5. У разі, якщо організація відповідає принаймні 2/3 вимог статей 2.1.-2.4., розділу 3. цього 
Положення та вимогам Статуту Мережі, Правління Мережі має право визначити організацію як 
кандидата в члени Мережі. 

2.6. Кандидат в члени Мережі: 

2.6.1. Здійснює заходи з приведення у повну відповідність організації критеріям відповідно до розділу 
3. цього Положення. 

2.6.2. Проходить адаптацію до вимог офісу члена Мережі під кураторством фахівця Мережі. 

2.6.3. Розробляє план заходів з інтеграції в Мережу та здійснює його виконання. 

2.6.4. Може залучатися за рішенням Правління до виконання проектів Мережі. 

2.7. У разі, якщо організація відповідає вимогам статей 2.1-2.4 та розділу 3. цього Положення, 
Правління Мережі ухвалює рішення про подання заявки організації про вступ до членів Мережі 
на розгляд її наступних Загальних зборів зі своїми рекомендаціями та включення цього питання 
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до порядку денного Загальних зборів. 

2.8. Якщо в порядок денний Загальних зборів Мережі включено питання про членство організації-
кандидата, то її представника обов’язково запрошують бути присутнім на розгляді цього питання. 
У такому випадку, представник організації-кандидата у члени Мережі має право на виступ, а 
також право відповіді на поставлені запитання. 

2.9. Рішення про прийняття у члени Мережі організації приймається відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів від кількості присутніх на Загальних зборах членів Мережі. У разі, коли 
організація не набрала необхідної кількості голосів її заявка вважається відхиленою. 

2.10. У разі, якщо організація не відповідає вимогам, викладеним у Статуті Мережі та цьому Положенні, 
Правління Мережі або Загальні збори Мережі відмовляють у прийомі до членів Мережі, про що 
письмово повідомляють цю організацію. 

 

3. КРИТЕРІЇ ДЛЯ КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ МЕРЕЖІ 

3.1. Вимоги до документів організації-кандидата: 

1) Наявність офіційної реєстрації відповідно до законів України «Про громадські організації» або 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації». 

2) Довідка про неприбутковість. 

3) Положення про документообіг, про конфлікт інтересів, наказ про фінансово-облікову політику. 

4) Описовий та фінансовий (за наявності) звіти про діяльність організації за попередній 
календарний рік. 

3.2. Підтвердження реального здійснення діяльності організацією-кандидатом: 

1) Веб-сайт організації або сторінка в соціальних мережах. 

2) Публікації про організацію у друкованих або електронних ЗМІ 

3) Підтвердження участі представників організації у навчальних заходах. 

4) Досвід виконання проектів в якості виконавця чи партнера. 

5) Рекомендаційні листи від органів державної влади або органів місцевого самоврядування чи 
іншої організації громадянського суспільства, що здійснюють свою діяльність у тій же 
місцевості, що й організація, яка має намір набути членства в Мережі (не менше двох 
рекомендацій). 

3.3. Вимоги до матеріально-ресурсного потенціалу організації-кандидата: 

1) Окреме приміщення організації (кімната), яке придатне для публічного прийому клієнтів.  

2) Обладнане робоче місце юриста: стіл, 2 стільці, комп’ютерна техніка з доступом до мережі 
Інтернет. 

3) До діяльності організації залучено двох юристів та кваліфікований бухгалтер (бажано). 
 

4. ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕДУРА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В МЕРЕЖІ 

4.1. Членство в Мережі припиняється: 

- з моменту подачі письмової заяви про вихід із членів Мережі; 

- з моменту винесення рішення Загальних зборів Мережі у разі примусового виключення з членів 
Мережі. 

4.2. Заява про вихід з членів Мережі подається на підставі рішення вищого статутного органу члена 
Мережі (копія такого рішення, завірена печаткою організації, додається до заяви). Заява 
підписується Головою організації та скріплюється печаткою організації. Про подання такої заяви 
негайно повідомляються інші члени Мережі. 

4.3. Примусове виключення здійснюється Загальними зборами Мережі за поданням Правління Мережі 
шляхом внесення цього питання до порядку денного виключно у випадках: 

1) вчинення цим членом Мережі дій, що суперечать статутним завданням Мережі та істотно 
погіршують стан Мережі та її репутацію або репутацію членів Мережі; 

2) якщо член Мережі не бере участі в її діяльності, не виконує обов’язків члена Мережі протягом 
12 (дванадцяти) місяців. 

3) в інших випадках, передбачених законодавством України. 

4.4. У випадку настання випадків, передбачених у п. 4.3. цього Положення будь-який член Мережі чи 
Правління за власною ініціативою, може розпочати процедуру припинення членства в Мережі 
відповідної організації шляхом внесення цього питання на обговорення Правління. 

4.5. Питання про включення до порядку денного Загальних зборів питання про можливе виключення 
організації з Мережі повинно бути включеним до порядку денного найближчого засідання 
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Правління. 

4.6. Правління повідомляє члена Мережі, питання щодо якого є в порядку денному, про час і місце 
проведення засідання Правління. У разі присутності на засіданні, представник члена Мережі має 
розумний час для виступу, а також час для відповідей на поставлені запитання. 

4.7. Розгляд Правлінням питання про можливе припинення членства організації в Мережі здійснюється 
за таким порядком: 

1) виступають особи, що обґрунтовують підстави для можливого припинення членства 
організації; 

2) виступає представник члена Мережі, щодо якого розглядається питання; 

3) відповіді на запитання до представника члена Мережі, щодо якого розглядається питання; 

4) обговорення питання членами Правління без участі представника члена Мережі, щодо якого 
розглядається питання; 

5) ухвалення рішення шляхом голосування. 

4.8. Обговорення Правлінням питання про можливе виключення члена Мережі та прийняття рішення 
з цього питання здійснюється без присутності представників цього члена у випадку наявності 
підтвердження про поінформування такого члена Мережі про час і місце засідання Правління. 

4.9. Правління своїм рішенням може: 

- включити до порядку денного наступного засідання Загальних зборів питання про можливе 
виключення цієї організації з членів Мережі; 

- відмовити у виключенні організації з членів Мережі. 

4.10. Рішення Правління приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу Правління. 

4.11. У разі, коли Правління прийняло рішення про включення до порядку денного Загальних зборів 
питання про можливе виключення організації з членів Мережі, це питання невідкладно 
розглядається на початку наступного засідання Загальних зборів Мережі. 

4.12. Члена Мережі, питання про можливе виключення котрого з членів Мережі є у порядку денному 
Загальних зборів, обов’язково запрошують на засідання. 

4.14. Рішення про примусове виключення організації з Членів Мережі ухвалюється відкритим 
голосуванням більшістю не менше 2/3 голосів від присутніх. При вирішенні питання про 
примусове виключення з Членів Мережі відповідний Член Мережі не бере участі в голосуванні. 

 
5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Положення приймається Загальними зборами Мережі більшістю голосів від присутніх на Загальних 
зборах. 

5.2. Зміни до Положення приймаються у порядку його затвердження. Будь-який член Мережі, 
Виконавчий директор мають право запропонувати зміни до Положення і вони повинні бути 
обговорені на наступних Загальних зборах Мережі. 

 


