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ПОЛОЖЕННЯ
про членство в Громадській організації
"Міжнародна Академія Стандартизації"
(далі - МАС)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення про прийняття в члени ГО «МАС» нарівні зі Статутом ГО
«МАС» (далі відповідно «Положення» і «МАС»), є основним документом і визначає
членство в ГО «МАС».
1.2. Дане Положення уточнює і доповнює Статут МАС про умови членства і не може
суперечити йому.
1.3. Членство в МАС передбачає наявність в МАС кандидатів в члени, а також
почесних (без права голосу) та дійсних (повноправних) членів.
1.4.

Члени МАС обираються безстроково.

1.5. Членами МАС можуть бути громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які досягли 21 річного віку та мають науковий ступінь, вчене звання
та/або великий досвід науково-практичної роботи, які підтримують мету, цілі та
завдання МАС, бажають взяти участь у їх реалізації, визнають і виконують Статут
МАС, чинне Положення про членство й сплачують членські внески.
Дійсними членами МАС можуть також обиратися державні та громадські діячі,
керівники наукових і виробничих колективів в Україні та за її межами, які не мають
наукового ступеню або вченого звання, але які внесли значний вклад у розвиток
економіки, промисловості, сфери технічного регулювання, якості, захисту прав
споживачів та розбудову громадянського суспільства
1.6. Право висувати кандидатів в члени МАС надається науковим установам,
державним і громадським організаціям в Україні та за її межами, дійсним членам та
членам-кореспондентам МАС.
1.7. Рішення про прийняття в члени МАС приймає Президія ГО «МАС» на основі
особистої заяви Кандидата в члени МАС встановленої форми (додаток №1).
Під час подачі заяви майбутній член МАС повинен ознайомитися зі Статутом,
основними Положеннями ГО «МАС» і програмами, які проводяться в рамках її
діяльності.
До заяви додаються: 2 кольорові фотографії розміром 4x5 см, заповнена Реєстраційна
картка члена МАС (додаток № 2), Згода на обробку персональних даних (додаток №3),
копія паспорту; копія диплому про вищу освіту; копія диплому про присудження
наукового ступеня; копія документу про присвоєння вченого звання; довідку з місця
роботи або копію трудової книжки; список наукових праць і досягнень та рекомендації
у довільній формі не менше ніж від двох членів МАС.
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З моменту подачі заяви про прийом в члени МАС дана особа стає Кандидатом в члени
МАС.
1.8.

Вакансії членів МАС

1.8.1. Число вакансій по виборам дійсних членів і членів-кореспондентів визначається
Президією МАС.
1.8.2. Число вакансій академічних радників визначається Президією МАС за
рекомендаціями місцевих осередків.
2. ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ЧЛЕНІВ МАС, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ
ЧЛЕНСТВА
2.1. Члени МАС можуть мати наступні почесні звання, які визначають статус особи
в МАС:
- Почесний академік;
- Дійсний член (академік);
- Член-кореспондент;
- Академічний радник;
- Іноземний член.
2.2. Почесними академіками МАС обираються громадяни України та інших країн, які
мають вчений ступінь доктора наук і вчене звання професора, а також внесли значний
вклад в розвиток МАС та активною діяльністю в установленому порядку сприяють
реалізації мети та завдань МАС.
Як виняток, звання почесного академіка присвоюється видатним державним і
громадським діячам, представникам соціально відповідального бізнесу, лідерам
громадянського суспільства в світі та окремих країнах, за видатні заслуги в розвитку
економіки, промисловості, сфери технічного регулювання та захисту прав споживачів,
що сприяють забезпеченню безпеки і якості життя людей відповідно до кращих
світових та європейських стандартів.
2.3. Пропозиції щодо кандидатур Почесних академіків вносяться Президентом МАС
за умови виконання вимог п. 1.7. цього Положення.
2.4. Обрання Почесних академіків проводиться на Президії МАС відкритим
голосуванням простою більшістю голосів членів Президії.
2.5. Почесні академіки МАС звільнені від сплати вступного та членського внесків,
виконують представницькі функції та за погодженням з Президією МАС можуть
приймати участь у роботі керівних органів МАС з правом дорадчого голосу.
2.6. Дійсні члени (академіки) обираються, як правило, із складу членівкореспондентів, а члени-кореспонденти - зі складу академічних радників. Академічні
радники обираються з Кандидатів в члени МАС.
2.7. Академіком, як правило, може бути обрана особа, яка має науковий ступінь
доктора наук і вчене звання професора, і внесла значний вклад у розвиток МАС. Як
виняток, академіками можуть бути особи, які не мають наукових ступенів та звань, але
внесли видатний внесок в розвиток економіки, промисловості, сферу технічного
регулювання, захист прав споживачів, а також МАС і вносяться Президентом МАС за
умови виконання вимог п. 1.7. цього Положення.
2.8. Членом-кореспондентом може бути особа, яка має науковий ступінь кандидата
наук і внесла істотний внесок у розвиток МАС.
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Як виняток членами-кореспондентами можуть бути особи, які не мають наукових
ступенів і звань, але внесли значний вклад в розвиток економіки, промисловості,
сфери технічного регулювання, якості, захисту прав споживачів, а також МАС і
вносяться членами Президії МАС за умови виконання вимог п. 1.7. цього Положення.
2.9. Академічним радником може бути обрана особа, яка має вищу освіту і бере
участь у науковій та іншій діяльності МАС.
2.10. Іноземними членами можуть бути обрані зарубіжні вчені, державні та громадські
діячі, фахівці наукових та виробничих колективів інших країн, які внесли видатний
внесок в розвиток економіки, промисловості, МАС та зміцнення співпраці з Україною.
2.11. Прийняття нових дійсних членів МАС відбувається після розгляду наданих
відповідно до п. 1.7. цього Положення документів та представлення Кандидата на
засіданні Президії МАС. Рішення приймається через голосування простою більшістю
голосів всіх присутніх членів Президії МАС.
2.12. Рішення також може бути прийняте шляхом електронного голосування членів
Президії МАС. Таке рішення оформлюється протоколом наступного засідання
Президії МАС з вказаною датою вступу, яка відповідає даті завершення електронного
голосування.
2.13. Дійсному члену МАС видається Диплом та посвідчення про членство в ГО
«МАС» після повної оплати вступного внеску і першого членського внеску.
3. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ МАС
3.1.

Члени МАС беруть участь в її діяльності на добровільних засадах.

3.2.

До членів МАС пред’являються наступні вимоги:

3.1.3. Поділяти мету МАС та прикладати зусилля щодо її досягнення та виконання
завдань МАС;
3.1.4.

Дотримуватись Статуту МАС;

3.1.5. Забезпечувати відповідно до умов Статуту повне за обсягом та своєчасне за
строками виконання взятих на себе обов’язків;
3.1.6.

Виконувати рішення керівних органів МАС;

3.1.7.

Не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації МАС;

3.1.8. Сплачувати своєчасно та у повному обсязі вступні та членські внески в
порядку, встановленому Президією МАС.
3.3. Жоден з членів МАС не може передавати третім особам повністю чи частково
свої права та обов’язки без відповідного рішення Президії МАС.
4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ МАС
4.1.

Дійсний член МАС має право:

4.1.1. Вносити пропозиції в порядок дня Загальних зборів членів МАС і приймати
участь у Загальних зборах членів МАС з правом голосу.
4.1.2. Пропонувати створення постійних або тимчасових робочих органів МАС
(спеціалізованих комісій, комітетів, проектів, робочих груп, секцій). Брати участь у
роботі таких органів і очолювати їх.
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4.1.3. Використовувати можливості і ресурси МАС для захисту своїх прав, інтересів
перед органами державної влади і іншими організаціями, підприємствами і
установами. Користуватися юридичною допомогою МАС і/або її членів.
4.1.4. Користуватися всіма матеріалами, документами і бібліотекою МАС.
4.1.5. Використовувати логотип і/або фірмовий знак МАС на своїх бланках, візитних
картках, і таке інше з вказанням тексту "Дійсний член ГО «МАС».
4.1.6. Розміщувати інформацію про свою діяльність на веб-сайті МАС;
4.1.7. Отримувати новини і бюлетені МАС, доступ до закритої області веб-сайту.
4.1.8. Брати участь у діяльності МАС. В своїй діяльності, якщо вона стосується МАС,
керуватися Статутом ГО «МАС», цим Положенням й іншими внутрішніми документами
МАС.
5. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В МАС
5.1. Припинення членства відбувається на підставі рішення Президії МАС.
5.2. Членство в МАС припиняється у зв’язку із:
5.2.1. наданням членом МАС повідомлення про вихід із МАС (не пізніше ніж за два
місяці до виходу із МАС);
5.2.2. втратою зв’язку із МАС;
5.2.3. припиненням діяльності члена МАС відповідно до законодавства України, з
моменту настання такої події;
5.2.4. невиконанням членом МАС зобов’язань, передбачених Статутом та
внутрішніми положеннями МАС, у тому числі через дії члена МАС, які завдали шкоди
діловій репутації МАС або її членів
5.2.5. виключення члена МАС за невиконання статутних вимог, несплати,
систематичної несвоєчасної, чи не в повному обсязі сплати членських внесків,
відбувається за рішенням Президії МАС за поданням Президента МАС.
5.3. Мотивоване рішення про виключення з членів МАС приймається Президією
МАС та надсилається такому члену не пізніше 10 днів після прийняття рішення.
5.4. У разі оскарження рішення Президії про виключення зі складу членів МАС, воно
розглядається Загальними зборами МАС, рішення яких є остаточним.
5.5. У випадку припинення членства у МАС майно та кошти, внесені членом МАС на
потреби МАС в період членства, в тому числі, у вигляді вступних та членських внесків,
не повертаються.
6. ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
6.1. Розмір членських внесків для членів ГО «МАС» і порядок їх сплачування
встановлюється рішенням Загальних зборів членів ГО «МАС».
6.2. Розмір членських внесків для членів ГО «МАС» і порядок їх сплачування
визначене в Положенні про внески в ГО «МАС».
6.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту повідомлення Кандидата про
прийняття його в члени МАС, він зобов'язаний внести вступний внесок в розмірі, що
визначений Загальними зборами.
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7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Зміни в дане Положення приймаються кваліфікованою більшістю не менш ніж в
2/3 (дві третини) від числа голосів членів Президії МАС.
7.2. Зміни в дане Положення вступають в силу з моменту прийняття рішення
членами Президії МАС. Члени МАС інформуються про всі зміни і доповнення, які
вносяться в дане Положення, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту прийняття
Загальними зборами членів ГО «МАС» відповідного рішення за допомогою телефону,
факсу, електронної пошти або публікації такої інформації на офіційному сайті МАС.
7.3. Всі питання, які неурегульовані даним Положенням,
відповідності зі Статутом ГО «МАС» і законодавством України.
7.4.

регулюються

у

Дане Положення обов’язкове для виконання всіма членами МАС.

7.5. Дане Положення вступає в силу з моменту затвердження на засіданні Президії
МАС.
Додатки:
Додаток 1 - Заява про вступ в члени МАС;
Додаток 2 - Реєстраційна картка члена МАС
Додаток 3 - Згода на обробку персональних даних

Президент
ГО «Міжнародна Академія Стандартизації»

Л.С. Школьник
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