
 

ІНФОРМАЦІЯ 

для бажаючих стати членами  

Спілки економістів України 

 

Порядок вступу до Спілки економістів України визначений чинним 

Статутом Спілки (у редакції, затвердженій V з'їздом СЕУ 01.11.2016 р.). 

 Зокрема, пунктами 3.1., 3.2 та 3.6. Статуту передбачено: 

«3.1. Членами Спілки можуть бути громадяни України, а також 

громадяни інших держав і особи без громадянства, що перебувають в Україні 

на законних підставах, які досягли 18 років і котрі визнають статутні вимоги 

Спілки та здійснюють діяльність або навчаються за економічним фахом. 

3.2. Члени Спілки мають рівні права та обов'язки. Кожен член Спілки 

перебуває у складі відповідного місцевого осередку згідно з місцем свого 

постійного проживання, місцем здійснення своєї професійної діяльності або  

з інших підстав на розсуд члена Спілки, які обираються і застосовуються ним 

при вступі до Спілки чи після набуття членства у Спілці». . . . 

 3.6. Прийом у члени Спілки здійснює Президія Правління Спілки на 

підставі особистої заяви фізичної особи та рекомендації керівного органу 

того місцевого регіонального осередку Спілки, до складу якого має увійти 

заявник після прийняття у Спілку  за ознакою його постійного місця 

проживання або з інших вагомих підстав на розсуд Президії Правління». 

Таким чином, фізична особа, визначена пунктом 3.1. Статуту, має 

написати особисто заяву про вступ до Спілки (примірна форма додається), 

додати до заяви рекомендацію керівного органу (президії правління чи 

правління) того регіонального осередку, у складі якого вона перебуватимете 

за будь-якою з ознак, а саме: за місцем роботи, або за місцем проживання 

(реєстрації), або з інших підстав на розсуд кандидата у члени Спілки).  

Рекомендацію підписує голова правління відповідного осередку. Цей 

документ теж довільної форми (примірна форма додається). Крім того до 

заяви бажано додати анкету (примірна форма додається).  

Стосовно сплати членських внесків слід мати на увазі те, що місцеві 

регіональні осередки Спілки мають статус юридичної особи та функціонують 

на засадах самоуправління (пункти 4.1., 4.2. Статуту Спілки). Тому, 

відповідно до рішення Президії Правління Спілки, кожен місцевий осередок 

самостійно і на власний розсуд визначає розмір та порядок сплати вступного 

і річних членських внесків. Тож особа, яка бажає стати членом Спілки, має 

звернутися до керівного органу місцевого осередку, у складі якого вона 

перебуватиме, і з'ясувати умови сплати членських внесків в цьому осередку. 

Контактні дані регіонального осередку можна отримати у Спілці за 

телефоном (044) 279-55-86 чи знайти на сайті Спілки, зі Статутом Спілки 

можна ознайомитися на сайті Спілки (http://seu.org.ua). 

 

 

 

http://seu.org.ua/


 
Президенту громадської організації 

«Спілка економістів України» 

Оскольському В.В. 

 

ПІБ _________________________, 

   ____________ року народження 

місце проживання: ____________ 

_____________________________ 

тел.___________ 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу прийняти мене у члени громадської організації «Спілка економістів 

України». 

 Зі Статутом Спілки ознайомлений(на), з метою та завданнями Спілки погоджуюся, 

положення Статуту визнаю, зобов’язуюсь належним чином виконувати обов’язки члена 

Спілки і не вчиняти діянь, що суперечать статутній діяльності Спілки чи можуть завдати 

їй шкоди. 

  
Додаток: анкета  на 1 арк. 

 

 

 

 «____» ___________ 20___ р.    ____________  
     (підпис) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АНКЕТА 

кандидата на вступ у члени громадської організації 

«Спілка економістів України» 

 

 Прізвище, ім’я, по батькові (повністю): _________________________________ 

 Дата народження (чч.мм.рррр.): _______________________________________ 

 Телефон (роб./моб.): _________________________________________________ 

 Електронна пошта: __________________________________________________ 

 Адреса проживання чи поштова адреса для листування: __________________  

 ___________________________________________________________________ 

 Освіта (середня, вища, назва навч. закладу, рік закінчення): _______________ 

 ___________________________________________________________________ 

 Науковий ступінь, вчене звання: ______________________________________ 

 Нагороди, почесні звання: ____________________________________________ 

 Членство в інших громадських організаціях (так/ні) ______________________ 

 Тематика професійних інтересів: ______________________________________ 

  

Заповненням і підписанням цієї Анкети я підтверджую достовірність викладених у 

ній відомостей і надаю свою згоду на обробку моїх персональних даних виключно з метою 

обліку членства в Спілці економістів України та забезпечення її статутної діяльності з 

дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

 

 

«__» ___________ 20___ р.     __________   __________________ 
          (підпис)      (прізвище, ініціали) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
(як варіант рекомендації, можлива будь-яка інша редакція) 

 

(на бланку регіонального осередку Спілки, якщо такий є) 

 
Правлінню громадської організації  

«Спілка економістів України» 

___________________________________ 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 26 

 

 

 

 Відповідно до пунктів 3.2, 3.6. Статуту громадської організації «Спілка економістів 

України» Президія Правління (або Правління – залежно від того, який орган осередку 

прийняв рішення про рекомендацію) _________________________________ регіонального  
(найменування осередку Спілки)  

осередку Спілки економістів України рекомендує прийняти у члени Спілки економістів 

України _______________________________________________ .  
                          (прізвище, ім’я, по батькові кандидата на вступ у члени Спілки) 

____________________ працює на посаді ___________________________________ 
               (прізвище, ініціали кандидата)                         (назва посади) 

в ___________________________________________( ____________________), веде плідну  
         (найменування організації)              (місце розташування організації)  
наукову (викладацьку, чи будь-яку іншу) діяльність за тематикою _________, є автором 

______ наукових праць, у т.ч. ____ монографій, бере активну участь у діяльності 

________________, є членом робочої групи при _______________________ і т.д. (можна 

надати будь-яку іншу інформацію про досягнення кандидата).   

 ______________________ входитиме до складу ______________________________  
                 (прізвище, ініціали кандидата)                                                    (найменування осередку Спілки)  

регіонального осередку Спілки економістів України та залучатиметься до його роботи 

згідно із статутними завданнями і рішеннями керівних органів Спілки та осередку.   

 

 

 

 Голова правління        

________________________ осередку 

Спілки економістів України    __________   __________________ 
          (підпис)      (прізвище, ініціали) 

«__» ___________ 20___ р.       
 

(або вих. № і дата в стандартних реквізитах бланку осередку – у верхньому лівому куті бланку) 

 

 

 

 


