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Положення про діяльність
 

педагогічного об’єднання  «Всеукраїнська ліга  тренерів  
патріотичного виховання»

 
  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.  Це Положення визначає порядок роботи педагогічного об’єднання

НЕНЦ  «Всеукраїнська  ліга тренерів із  патріотичного  виховання»  (далі  -
Об’єднання)

1.2. Об’єднання є однією із  форм  соціально-педагогічної діяльності ,
яке  об’єднує  громадян  на  основі  спільності  інтересів  своїх  членів  для
реалізації мети та завдань, передбачених цим Положенням.

1.3.  Всеукраїнська  ліга тренерів із  патріотичного  виховання об'єднує
тренерів із національно-патріотичного виховання, які пройшли повний курс
навчання за програмою тренінгу з національно-патріотичного виховання «З
Україною в серці» на базі  Національного еколого-натуралістичного центру
(автор  програми:  Інститут  проблем виховання  НАПН України)  і  отримали
свідоцтво встановленого зразка тренера із патріотичного виховання.

1.4.  Свою  роботу  Об’єднання  будує  на  основі  творчої  ініціативи  та
самодіяльності своїх членів.

1.5.  Об’єднання  створюється  і  діє  на  засадах  добровільності,
рівноправності своїх членів, самоврядування та законності.

1.6. Юридична адреса Об’єднання: 04074, Київ, вулиця Вишгородська,
19.

1.7  Для  здійснення  фінансової  діяльності  Об’єднання  використовує
банківські  реквізити  Всеукраїнського  благодійного  фонду  «Паросток»:
№ 26004000016923, МФО 300023, ЄДРПОУ 21656398

1.8  Безпосереднє  керівництво  ДЕП  здійснює  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської  молоді (далі - НЕНЦ).

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ
2.1.  Метою  створення  та  діяльності  Об’єднання є  пропагування  та

розповсюдження ідей духовного відродження української нації, її культурного



та  освітнього  відродження;  організація  та  проведення  соціальних,
психологічних, виховних та культурно-освітніх заходів для членів організації
та  учнівської  молоді;  підтримка  та  розвиток  інноваційних  ідей
громадянського,  патріотичного  виховання;  сприяння  органам  державної
влади та місцевого самоврядування в побудові громадянського суспільства та
взаємодії з громадськістю. 

2.2. Завданнями Об’єднання є: 
–  участь  у  формуванні  демократичного,  правового,  громадянського

суспільства; 
–  відстоювання  інтересів  української  нації,  у  тому  числі  в  сфері

представництва в органах влади та органах місцевого самоврядування; 
–  участь  у  суспільно-політичній  діяльності  згідно  з  чинним

законодавством; 
– сприяння розбудові правового громадянського суспільства; 
– сприяння вільному і всебічному розвитку особистості; 
–  формування  нової  національної  еліти  на  принципах  освіченості,

патріотизму, громадянської активності;  
–  розробка  та  реалізація  проектів  та  програм,  направлених  на

підтримання та розвиток статутних завдань громадської організації;  
– розвиток та зміцнення міжнародних зв’язків із організаціями інших

країн з метою виконання мети та завдань громадської організації та з метою
зміцнення  дружби  та  взаєморозуміння  між  народами,  взаємодії  та  обміну
досвідом; 

– моральне оздоровлення нації, шляхом пропагування ідей виховання
патріотичних почуттів;

–  сприяння  поширенню  в  українському  суспільстві  ідей  миру,
громадської  та  національної  злагоди,  прав  людини,  взаєморозуміння,
духовних цінностей; 

–  організація  зборів,  семінарів,  змагань,  зльотів,  конференцій  для
виконання цілей та завдань громадської організації; 

–  встановлення  дружніх  та  ділових  контактів  у  сфері  статутної
діяльності з різними організаціями, підприємствами та установами; 

– залучення інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також
для розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами. 

3. ПРАВА ОБ’ЄДНАННЯ
3.1. Об’єднання має право:
3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси

своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати

свою мету (цілі);
3.1.3. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної

влади, органів місцевого самоврядування,  їх посадових і  службових осіб з
пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;



3.1.4.  одержувати  у  порядку,  визначеному  законом,  публічну
інформацію,  що  знаходиться  у  володінні  суб'єктів  владних  повноважень,
інших розпорядників публічної інформації;

3.1.5.  брати  участь  у  порядку,  визначеному  законодавством,  у
розробленні  проектів  нормативно-правових  актів,  що  видаються  органами
державної  влади,  органами  місцевого  самоврядування  і  стосуються  сфери
діяльності  громадського  об'єднання  та  важливих  питань  державного  і
суспільного життя;

3.1.6. проводити мирні зібрання;
3.1.7.  підтримувати  прямі  міжнародні  контакти  з  організаціями

громадян  інших  країн  та  брати  участь  у  міжнародних  заходах  з  питань
діяльності  Об’єднання,  що  не  суперечать  міжнародним  зобов’язанням
України;

3.1.8.  розповсюджувати  інформацію,  пропагувати  свої  цілі  та  ідеї;
публікувати  наукові  та  методичні  результати  діяльності  організації;
проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

3.1.9.  організовувати  та  проводити  лекторії,  круглі  столи,  семінари,
конференції,  виставки  тощо,  консультації  із  залученням  представників
громадськості,  органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування,
експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.10. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
3.1.11.  мати  власну  символіку  та  використовувати  у  порядку,

визначеному  законодавством  України,  популяризувати  свою  назву  та
символіку;

3.1.12. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються
органами  державної  влади,  органами  місцевого  самоврядування  для
проведення  консультацій  з  громадськими  об'єднаннями  та  підготовки
рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.13. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати
програми;  використовувати  інші  форми  діяльності,  що  не  суперечать
чинному законодавству;

3.1.14 здійснювати інші права, не заборонені законом.
 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ ОБ’ЄДНАННЯ
4.1.  Об’єднання  збирається  один  раз  на  рік  під  час  роботи  школи

тренерів із патріотичного виховання, яка проводиться на базі позашкільних
навчальних  закладів,  що  здійснюють  роботу  із  патріотичного  виховання.
Активну  участь  у  підготовці  та  проведенні  школи  приймають  педагоги
НЕНЦ.

4.2.  Один  раз  на  два  роки  тренера  із  патріотичного  виховання  та
педагоги, які пройшли навчання на базі НЕНЦ за програмою «З Україною в
серці»  збираються  на  форум,  на  якому  обговорюються  найважливіші
питання,  обговорюється  досвід  роботи  державних  органів  усіх  рівнів  та
громадських  об'єднань  з  патріотичного  виховання  громадян,  виконання



державних програм патріотичного виховання дітей та молоді тощо.

5. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
5.1.  Об’єднання у  відповідності  до  даного Положення,  має  право на

здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим
Положенням, чинним законодавством України.

5.2. Міжнародна діяльність Об’єднання здійснюється шляхом участі у
міжнародних  проектах,  роботі  міжнародних  організацій,  а  також  інших
формах,  що  не  суперечать  законодавству  України,  нормам  і  принципам
міжнародного права.

5.3. Об’єднання:
-  організовує  обмін  делегаціями,  організовує  за  участю  іноземних

партнерів  конференції,  тренінги,  семінари,  виставки  відряджає  своїх
представників для участі у відповідних заходах за межами України;

-  проводить  спільно  з  іноземними  організаціями  дослідження  у
відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

-  реалізовує  інші  спільні  програми  та  проекти  за  участю  іноземних
партнерів  та  міжнародних  організацій,  що  не  суперечить  чинному
законодавству України.


