
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою президії 
КМО ФСТ "Динамо" України 

від «27» квітня 2012  № 3 
  
  

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок сплати, обліку і використання членських внесків 

у  Київській міській організації Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України. 
  

  
1. Загальні положення 

  Фінансова підтримка діяльності Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» 
України є почесною і обов'язковою умовою його членства. 

Відповідно до Статуту Київської міської організації Фізкультурно-спортивного 
товариства "Динамо" України (розділ 3) членство в Організації може бути індивідуальним і 
колективним. 

Індивідуальними членами КМО ФСТ «Динамо» України можуть бути працівники і 
військовослужбовці правоохоронних органів, робітники та службовці підприємств  
Організації, а також члени їх сімей, інші громадяни України, які беруть участь у роботі 
однієї з первинних організацій, визнають Статут КМО ФСТ «Динамо» України та сплачують 
членські внески. 

Колективними членами КМО ФСТ «Динамо» України можуть бути трудові 
колективи підприємств, організацій та установ, інші громадські організації, які поділяють 
мету та сприяють виконанню статутних завдань Організації, підтримують її коштами. 

Вступні внески є одноразовою фінансовою підтримкою КМО ФСТ «Динамо» 
України при вступі індивідуальних чи колективних членів до його складу. 

Членські внески є щорічною фінансовою підтримкою КМО ФСТ «Динамо» України 
колективними та індивідуальними його членами. 

Внески індивідуальних та колективних членів КМО ФСТ «Динамо» України є 
складовою частиною матеріальних активів Організації, які використовуються виключно на 
статутну діяльність, а саме: на розвиток фізичної культури і спорту, проведення 
фізкультурно-масових і спортивних заходів серед  членів Організації, зміцнення матеріальної 
бази та на інші потреби, що забезпечують виконання статутних завдань Організації. 

Порядок сплати, обліку, використання вступних та членських внесків обумовлюються 
нормами цього Положення і є обов'язковими до виконання всіма членами КМО ФСТ 
«Динамо» України. 
  
  

2. Порядок сплати вступних та членських внесків 
 Сплата вступних внесків здійснюється одноразово при вступі індивідуального чи 

колективного члена до КМО ФСТ «Динамо» України. 
Сума вступного  внеску для членів КМО ФСТ «Динамо» України складається із 

індивідуального членського внеску, вартості членського квитка, значка та вимпела 
Організації. 

Розмір індивідуального та колективного членського внеску КМО ФСТ «Динамо» 
України щорічно визначається рішенням президії Організації, але не менше розміру, 
встановленого президією Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України. 

Сплата вступних та членських внесків здійснюється членами КМО ФСТ «Динамо» 
України, що прийняті до її складу та первинними організаціями на підставі відповідних 
рішень. 

Внески сплачуються, як правило, протягом першого півріччя поточного року. 
Вступні та індивідуальні членські внески новоприйнятих членів КМО ФСТ «Динамо» 

України сплачуються ними після проведення загальних зборів первинної організації. 



Вступні і членські внески є власністю КМО ФСТ «Динамо» України, їх збір 
оформляється відомостями, в яких особисто розписуються члени Організації. 

Оригінали відомостей зберігаються в бухгалтерії КМО ФСТ «Динамо» України. 
Збір і здача внесків здійснюється особами, які мають доручення на ведення цієї 

роботи в первинних організаціях.  
Зібрані кошти, після оформлення відомостей, протягом одного робочого дня 

вносяться готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок КМО ФСТ «Динамо» 
України з письмовими повідомленнями про сплату внесків. 

Письмове повідомлення має довільну форму, в якому подається інформація про 
кількісний склад первинної організації, суму зібраних та перерахованих внесків, обставини 
через які затримується збір та перерахування внесків та терміни погашення заборгованості. 

Збір і перерахування первинними організаціями  внесків до інших організацій 
спортивного спрямування, в тому числі і тих, по яких засновником виступала КМО ФСТ 
«Динамо» України забороняється. 
  

  
3. Порядок використання коштів, що надійшли як вступні та членські внески до 

Київської міської організації ФСТ «Динамо» України. 
  Вступні та членські внески є цільовими коштами та використовуються виключно на 
статутні завдання КМО ФСТ «Динамо» України. 

Підставою для їх витрачання є постатейний кошторис доходів і видатків, що 
затверджується керівником Організації або  його першим заступником терміном на 
фінансовий рік. 

Використання внесків здійснюється виключно на такі потреби: 
- організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, проведення спортивних змагань 
(крім міжнародних) та навчально-тренувальних зборів для членів Організації; 
- виготовлення атрибутики, членських квитків, значків, відомостей, іншої друкованої 
продукції фізкультурно-спортивної тематики; 
- придбання спортивної екіпіровки, інвентарю і обладнання для спортсменів, тренерів і 
фахівців Організації; 
- оренда спортивних споруд для проведення занять з фізичної культури і спорту для членів 
Організації при відсутності необхідних власних спортивних споруд; 
- сплата встановленого внеску до  Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України 
з метою кооперації коштів для проведення централізованих заходів; 
- придбання канцелярських товарів та організаційної техніки для забезпечення діяльності 
Організації; 
- інші потреби, що не суперечать Статуту КМО ФСТ «Динамо» України. 
  
4. Облік коштів, що надійшли до Київської міської організації ФСТ «Динамо» України 

як вступні та членські внески та контроль за їх використанням 
  Вступні та членські внески до КМО ФСТ «Динамо» України є одним із джерел 
формування кошторису власних коштів Організації, вони відображаються в доходній частині 
загального річного кошторису і фінансового балансу.. 

Зібрані в первинних організаціях вступні та членські внески здаються в касу КМО 
ФСТ «Динамо» України  з оформленням прибуткового касового ордеру і видачею квитанції 
особі, що вносить кошти готівкою, або перераховує через відділення банків. 

Облік коштів, що надійшли до КМО ФСТ «Динамо» України як вступні і членські 
внески та подальша звітність про їх використання, здійснюється бухгалтерією Організації. 
Кошти, що надійшли у вигляді членських внесків до первинної організації та КМО ФСТ 
«Динамо» України, використовуються, як правило, на потреби цих організацій. 

Витрачання коштів здійснюється на підставі наказів та кошторисів видатків по 
кожному конкретному заходу, що підписуються розпорядником коштів. 

Про рух коштів, що надійшли до КМО ФСТ «Динамо» України як вступні і членські 
внески, щоквартально подається звіт (у складі загального фінансового звіту і пояснювальної 
записки) до  ФСТ «Динамо» України. 



Контроль за використанням коштів, що надійшли у вигляді вступних та членських 
внесків, здійснюється Центральною контрольно-ревізійною комісією Фізкультурно-
спортивного товариства «Динамо» України та контрольно-ревізійною комісією КМО ФСТ 
«Динамо» України, які інформують керівні органи ФСТ «Динамо» України та Організації 
про дотримання порядку сплати, обліку і використання внесків організаціями відповідного 
рівня: 
- конференцію ФСТ "Динамо" України, конференцію КМО ФСТ «Динамо» України при 
підведенні підсумків роботи за звітній період; 
- президію ФСТ "Динамо" України, президію КМО ФСТ «Динамо» України при підведенні 
підсумків роботи за рік; 
- керівні органи КМО ФСТ «Динамо» України при проведені річних звітно-виборних зборів 
первинної організації. 

Залишок коштів, що надійшли у вигляді вступних та членських внесків, не 
списується, а зараховується до кошторису доходів і видатків КМО ФСТ «Динамо» України 
на наступний фінансовий рік. 

КМО ФСТ «Динамо» України 
 
 




