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                                                                                                                        „Затверджено”  

                                                                                                                              Рішенням  Ради ФПБАУ  

                                                                                                                 від «21»грудня 2017 р. 
                    

Положення про членство  
в Громадській організації  

«Федерація професійних  

бухгалтерів і аудиторів України» 
 

                                                     Загальні положення 

 

1. Положення розроблене в розвиток положень Статуту Федерації професійних 

бухгалтерів та аудиторів України (далі ФПБАУ) і затверджено Радою ФПБАУ. Це 

Положення визначає: порядок вступу в ФПБАУ; вимоги, що є обов'язковими для членів 

ФПБАУ, їх права та обов'язки щодо ФПБАУ. 

 

2. ФПБАУ є відкритою для вступу до неї осіб, що виявили бажання стати дійсними чи 

асоційованими членами ФПБАУ. 

 

Види членства в ФПБАУ 

 

3.  Членство в ФПБАУ є індивідуальним. Вступ до членів ФПБАУ здійснюється 

виключно на добровільній основі. В роботі ФПБАУ можуть приймати участь дійсні члени, 

асоційовані члени, почесні члени та інші особи відповідно до Статуту. 

 

Члени ФПБАУ 

 

4. Членами Федерації можуть бути фізичні особи, які: 

а)     відповідно до Цивільного кодексу України мають повну дієздатність; 

б)     сплачують членські внески у встановлені строки; 

       в) дотримуються Статуту Федерації, Кодексу професійної етики ФПБАУ, 

встановлених стандартів професійної діяльності та інших внутрішніх нормативних 

документів Федерації; 

       г)    виконують вимоги, щодо постійного підвищення кваліфікації. 

 

                                                            Дійсні члени  ФПБАУ 

 

5. Дійсними членами Федерації можуть бути фізичні особи які склали усі встановлені 

іспити на кваліфікаційний рівень згідно Положення про сертифікацію членів ФПБАУ, або 

особи, що кваліфіковані за міжнародно визнаними програмами (де міжнародно визнана 

програма означає, що така програма здійснюється організацією-повним членом 

Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ)), або особи які склали усі встановлені іспити 

на кваліфікаційний рівень та отримали сертифікат аудитора та знаходяться в Реєстрі 

АПУ, а також мають досвід практичної роботи у бухгалтерсько-аудиторській сфері. 

Під досвідом практичної роботи у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту слід 

розуміти роботу в галузі фінансового та управлінського обліку, оподаткування, 

фінансового менеджменту, аудиту і викладацької, дослідницької та іншої роботи у 

вищезазначених сферах. 
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6.  Дійсні члени Федерації мають право: 

 

а)   бути обраними до органів Федерації; 

б)   приймати участь у роботі будь – яких органів Федерації; 

в)   вносити пропозиції щодо змін Статуту та інших нормативних актів Федерації; 

г)    висувати кандидатів до органів Федерації; 

д)  заздалегідь отримувати всю необхідну інформацію з питань, що виносяться для 

прийняття рішень на голосування за його участю; 

ж)  голосувати з усіх питань особисто шляхом відкритого чи таємного голосування, або 

шляхом письмового (електронного) опитування. Порядок письмового (електронного) 

опитування визначається Радою Федерації, за умови дотримання принципу обов’язкового 

завчасного доведення до всіх членів Федерації всієї необхідної інформації для прийняття 

рішень. Контроль за забезпеченням принципу доступності інформації здійснює Рада 

Федерації та Президент; 

з)   працювати на посадах в органах Федерації; 

і)  вносити пропозиції в процесі розробки стандартів бухгалтерського обліку, аудиту  та 

проектів інших нормативно-правових актів та методичних документів; 

к) мати доступ до найновішої професійної інформації шляхом участі в семінарах, 

конференціях які проводить Федерація або в яких бере участь Федерація, переплати на 

друковані видання Федерації, веб-сайту Федерації та інших інформаційних ресурсів; 

л)  користуватися знижками на оплату участі в конференціях та інших заходах Федерації; 

м)  мати інші права, які не суперечать Статуту Федерації та  законодавству України.  

 

Асоційовані члени  ФПБАУ 

 

7. Особи, які не відповідають критеріям щодо членства, зазначеним в п.5, за умови 

подання до ФПБАУ відповідної заяви та сплати внесків у розмірі, встановленому Радою, 

можуть брати участь у діяльності ФПБАУ як асоційовані члени.   

 

8. Асоційованими членами (кандидатами в члени) ФПБАУ можуть бути особи які: 

а)  мають вищу економічну освіту і менш однорічного стажу роботи в галузі 

бухгалтерського обліку та/або аудиту; 

б)  навчаються у навчальних закладах України, що дають вищу професійну або 

економічну освіту в галузі бухгалтерського обліку та/або аудиту. 

 

9.  Асоційовані члени Федерації мають права зазначені в п.6 за винятком права : 

а)    брати участь у роботі З’їзду Федерації; 

б)    обирати та/чи бути обраними до керівних органів Федерації. 

 

Почесні члени ФПБАУ 

 

10. Викладачам, науковцям, політичним чи суспільним (громадським) діячам, а також 

будь-яким іншим фізичним особам, які мають особливі досягнення у сфері 

бухгалтерського обліку та аудиту, а також бухгалтерської професії, або надали значну 

організаційну, матеріальну чи іншу підтримку діяльності Федерації, за рішенням Ради 

Федерації може бути присвоєно знання «Почесного члена Федерації професійних 

бухгалтерів і аудиторів України». 
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11. Присвоєння звання „Почесного члена ФПБАУ” здійснюється за згодою особи, якій це 

звання присвоюється. Позбавлення звання здійснюється за рішенням Ради ФПБАУ. 

 

12. Почесні члени ФПБАУ, які не є дійсними членами, користуються такими ж правами як 

і асоційовані члени ФПБАУ.  

Прийом в члени ФПБАУ 

 

13.  Особа, що бажає вступити в члени ФПБАУ (далі по тексту «Заявник»), подає до 

Територіального відділення ФПБАУ за місцем проживання або до Виконавчої дирекції 

ФПБАУ такі документи:  

а)   письмову заяву встановленої форми (Додаток 1);  

б)   копію диплому про вищу освіту, копію трудової книжки засвідчену за останнім місцем 

роботи (інші свідчення щодо наявності професійного стажу); 

в)  довідку про успішне складання іспитів відповідно до кваліфікаційних вимог ФПБАУ 

(Додаток 2) або копію відповідного сертифікату;  

 

14. Вказані вище документи (далі по тексту «пакет документів») можуть бути надані 

нарочним та зареєстровані в Виконавчій дирекції ФПБАУ/Територіальному відділенні 

ФПБАУ або надіслані поштою. Виконавчий директор/Президент ФПБАУ або 

Голова/заступник голови Територіального відділення ФПБАУ зобов’язаний в термін не 

пізніше трьох днів передати дані документи на розгляд Комітету з питань членства 

ФПБАУ шляхом вручення пакету документів Голові/заступнику голови Комітету з питань 

членства ФПБАУ або надіслання цінним листом.   

 

15. Прийом у члени ФПБАУ здійснюється Комітетом з питань членства ФПБАУ на 

підставі письмової заяви вступника з наступним затвердженням Радою ФПБАУ. Заява 

вступника розглядається в місячний термін з дня її подання.  

 

16. Комітет з питань членства ФПБАУ може рекомендувати або відхилити кандидатуру 

заявника більшістю голосів. Відхилення кандидатури заявника можливе тільки з підстав 

невиконання заявником вимог, визначених в п.13 цього Положення. В разі рішення про 

рекомендацію до прийняття Голова/заступник голови Комітету з питань членства ФПБАУ 

передає пакет документів разом з рекомендацією Виконавчому директору/Президенту 

ФПБАУ в термін не пізніше трьох днів з дня винесення відповідного рішення.  

 

17. В разі відхилення Комітетом з питань членства ФПБАУ кандидатури заявника, 

Комітет з питань членства надсилає на адресу заявника чітке обґрунтування про 

відхилення його заяви i повідомляє йому про право на повторне подання заяви про 

прийом у члени та про право на подання апеляції до Ради ФПБАУ.  

 

18. Апеляція підлягає розгляду на найближчому засіданні Ради ФПБАУ, в разі якщо вона 

надійшла в термін не пізніше 15 днів з моменту винесення рішення про відхилення 

кандидатури заявника Комітетом з питань членства ФПБАУ та відповідає вимогам, 

встановлених для звернень громадян.  

 

19. Апеляції які не відповідають умовам встановленим в п.18 цього Положення розгляду 

не підлягають.  

20. Апеляції що підлягають розгляду Комітет з питань членства разом з пакетом 

документів передає Президенту/Виконавчому директору ФПБАУ.  
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21. Питання про прийняття чи відхилення кандидатури заявника розглядається на 

найближчому засіданні Ради ФПБАУ. Рішення Ради про прийняття у члени ФПБАУ 

вступає в силу після сплати заявником вступного внеску. Про рішення щодо кандидатури 

заявника заявник повідомляється письмово в термін не пізніше 5 днів з моменту 

винесення рішення. 

 

Прийом в асоційовані члени ФПБАУ 

 

22. Для вступу в асоційовані члени ФПБАУ особа, що бажає вступити в члени ФПБАУ 

(далі по тексту «Заявник»), подає до Комітету з питань членства ФПБАУ такі документи: 

а)   письмову заяву встановленої форми (Додаток 1);  

б)   копію диплому про вищу освіту або копію студентського квитка. 

 

23. Документи надаються та розглядаються у відповідності до пунктів 15-22 цього 

Положення. 

 

Припинення членства і виключення із членів ФПБАУ  

 

24. Членство у ФПБАУ припиняється у випадках: 

- виходу з ФПБАУ за письмовою заявою члена ФПБАУ до Комітету з питань членства   

ФПБАУ; 

- виключення з членів ФПБАУ. 

 

25. За порушення Статуту ФПБАУ до члена ФПБАУ можуть бути застосовані такі 

дисциплінарні стягнення: застереження, тимчасове зупинення членства та виключення з 

ФПБАУ.  

 

26. Тимчасове зупинення членства полягає у тимчасовому  позбавленні члена ФПБАУ 

прав, що згідно цьому Статуту надаються членам ФПБАУ. 

 

27. Підставою для тимчасового призупинення членства є прострочка у сплаті річних 

членських внесків більш, ніж на шість місяців від встановленої дати сплати.  

 

28. Рішення про призупинення членства приймається Радою ФПБАУ за поданням 

Комітету ФПБАУ з питань членства. Подання підлягає розгляду на найближчому 

засіданні Ради ФПБАУ. 

 

29. Підставами для виключення можуть бути: 

- систематичне не виконання вимог Статуту та інших нормативних документів Федерації; 

- вчинення дій, що дискредитують діяльність бухгалтера, аудитора, підривають ділову 

репутацію Федерації. 

 

30. Виключення з членів ФПБАУ здійснюється Комітетом з питань членства ФПБАУ з 

наступним затвердженням Радою ФПБАУ протягом трьох місяців.  

 

31. Особа є виключеною із членів Ради ФПБАУ з моменту винесення рішення Радою 

ФПБАУ. 

32. Член ФПБАУ має право протягом двох місяців оскаржити рішення про його 

виключення в Раді ФПБАУ, яка приймає з цього питання остаточне рішення. 
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33. Вищезазначені положення щодо припинення членства також застосовуються і до 

асоційованих членів з врахуванням того, що асоційоване членство особи в ФПБАУ крім 

зазначеного припиняється в разі набуття особою статусу члена ФПБАУ. 

 

Облік членів ФПБАУ 

 

34. Членство у Федерації підтверджується посвідченням яке видається Виконавчою 

дирекцією після сплати одноразового вступного внеску і членських внесків за поточний 

рік. У випадку призупинення членства або виходу із Федерації посвідчення має бути 

повернуте за вимогою Виконавчої дирекції Федерації. 

  

35. Жодна особа не може бути прийнята у члени ФПБАУ або залишатись членом ФПБАУ, 

якщо дана особа не відповідає критеріям кваліфікації, визначеним Радою ФПБАУ. 

 

36. Виконавча дирекція ФПБАУ веде реєстр членів із зазначенням прізвища і адреси 

кожного члена. Виконавча дирекція веде також облік членів членство яких призупинене, 

облік рівня кваліфікації та наявності відповідних сертифікатів. Підставою для внесення 

змін до реєстру членів є письмова заява члена про зміну його даних або Рішення Ради 

ФПБАУ. Зміни в реєстр повинні вноситись в термін не пізніше ніж три дні з моменту 

Рішення Ради ФПБАУ.  

 

Особливі положення 

37. Рада ФПБАУ за клопотанням територіального відділення може делегувати 

повноваження органів ФПБАУ, які визначені у пп. 3.10, 3.11 Статуту відповідним органам 

територіальних відділень ФПБАУ. 

38. Передача документів між органами та посадовими особами ФПБАУ у відповідності до 

цього Положення оформлюється письмово у вигляді витягу з рішення, розписки або акту 

передачі із зазначенням підпису відповідальних осіб, дати та переліку документів, або 

електронною поштою. 

 

 


