
Ніжинська міська громадська організація 

«Ніжинський міський осередок Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація платників податків України» 

Легалізована Виконкомом Ніжинської міської ради шляхом повідомлення 23 

листопада 2012 року, запис №16. 

Метою діяльності організації є захист прав і законних інтересів платників податків у 

економічній, правовій, соціальній та інших сферах їх діяльності, а також сприяння 

створенню на Ніжинщині умов для становлення та розвитку підприємництва. 

Члени станом на 1.12.2013: 

колективні: 

Асоціація «Об’єднання підприємств Ніжинщини»; 

Ніжинська міська громадська організація «Підприємець»; 

Голова організації– Шкурко Микола Пантелійович, 

Місцезнаходження: 

вул. Московська, 7-А, м.Ніжин, 16608 

 тел. 5-44-32, (067)404-38-45 Шкурко М.П. 

Сайт ВГО АППУ www.appu.org.ua   

Як стати членом АППУ у м.Ніжині 

Прийом у члени Асоціації здійснюється Ніжинським міським осередком Асоціації 

на підставі письмової заяви заявника – фізичної або юридичної особи на ім’я керівника 

Ради Територіального відділення Асоціації в Чернігівській області. 

До заяви фізичної або юридичної особи додається документ (копія документу) про 

сплату вступного внеску. 

Індивідуальними членами Асоціації можуть бути фізичні особи (громадяни 

України, іноземні громадяни, особи без громадянства) на яких відповідно до чинного 

законодавства України покладено обов’язки по сплаті податків та зборів (обов’язкових 

платежів), які поділяють мету та завдання Асоціації, дотримуються положень Статуту 

Асоціації, сплачують членські внески. 

Для отримання статусу члена Асоціації фізична особа має подати заяву 

встановленого зразка, сплатити на розрахунковий рахунок Територіального відділення 

вступний внесок та протягом календарного місяця після прийняття рішення про прийом в 

члени Асоціації – членський внесок за перший рік членства. 

Членство в Асоціації підтверджується членським квитком встановленого зразка. 

http://www.appu.org.ua/


Колективними членами Асоціації можуть бути підприємства, установи та 

організації, міжнародні, всеукраїнські та місцеві громадські та інші організації, на яких 

відповідно до чинного законодавства України покладено обов’язки по сплаті податків та 

зборів (обов’язкових платежів), які поділяють мету та завдання Асоціації, дотримуються 

положень Статуту Асоціації, сплачують членські внески. 

Для отримання статусу члена Асоціації уповноважений орган підприємства, 

установи або організації має подати заяву встановленого зразка, сплатити на 

розрахунковий рахунок Територіального відділення вступний внесок та протягом 

календарного місяця після прийняття рішення про прийом в члени Асоціації – членський 

внесок за перший рік членства. 

Членство в Асоціації підтверджується свідоцтвом встановленого зразка. 

Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників 

податків  України» 

Положення про сплату членських внесків Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація платників податків України» 

Заява на вступ для юридичних осіб 

Заява на вступ для фізичних осіб 

Сплата вступних  внесків 

Сплата членських внесків 

http://www.opn.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/Polozgennya_pro_chlenstvo_09.12.11.doc
http://www.opn.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/Polozgennya_pro_chlenstvo_09.12.11.doc
http://www.opn.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/Polozgennya_pro_splatu_chlenskih_vneskiv_09.12.11.doc
http://www.opn.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/Polozgennya_pro_splatu_chlenskih_vneskiv_09.12.11.doc
http://www.opn.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8.doc
http://www.opn.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8.doc
http://www.opn.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2.xls
http://www.opn.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2_ch.xls



