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Директорам загальноосвітніх
та позашкільних навчальних 
закладів

Учасникам всеукраїнських
конкурсів (організаційно-
масових та педагогічних)

Щодо запровадження процедури афіліації 
участі у заходах, які проводить НЕНЦ 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН 
України (далі - Організатор) на 2017-2018 навчальний рік до всіх положень про 
проведення масових заходів з учнівською молоддю та педагогічних заходів 
(конкурсів, конференцій, форумів) вводить поняття «афіліація участі у заході» 
(додаток до листа – документ «Регламент про афіліацію участі у заходах 
НЕНЦ).

Процес афіліації включає: реєстрацію учасника відповідно до 
реєстраційної форми та сплати організаційного внеску під час проведення 
особистої реєстрації. Організаційний внесок сплачується на банківський 
рахунок Організатора або через касовий апарат під час очної реєстрації 
учасника на захід. 

Протягом 2017-2018 навчального року встановлюється організаційний 
внесок в розмірі 50 грн.

Процес афіліації є обов’язковим для всіх учасників проектів, які 
анонсовані Організатором.

По всім питанням сплати участі в заходах в НЕНЦ ви можете звертатись 
за телефоном: 0(44) 430-74-07 Роговенко Тетяна Миколаївна (головний 
бухгалтер НЕНЦ).

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький

mailto:nenc@nenc.gov.ua


Затверджено рішенням 
педагогічної ради НЕНЦ
від «22» серпня 2017 р.

Директор НЕНЦ
В. В. Вербицький

Регламент про афіліацію участі у заходах Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України

Загальна інформація

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН
України (далі - Організатор) на 2017-2018 навчальний рік до всіх положень про
проведення масових заходів з  учнівською та студентською молоддю, а  також
педагогічних  заходів  (конкурсів,  конференцій,  форумів)  вводить  поняття
«афіліація участі у заході».

Процес  афіліації  включає:  реєстрацію  учасника  відповідно  до
реєстраційної  форми  та  сплати  організаційного  внеску  під  час  проведення
особистої реєстрації. 

Протягом  2017-2018  навчального  року  встановлюється  організаційний
внесок в розмірі 50 грн.

Процес  афіліації  є  обов’язковим  для  всіх  учасників  проектів,  які
анонсовані Організатором. 

Що таке Організаційний внесок?
Організаційний  внесок –  це  сума  коштів,  яку  сплачує  кожен  учасник

заходу для покриття витрат, пов’язаних із організацією та проведенням Заходу.
Організаційний внесок (далі – Оргвнесок) використовується на:

• оплату  послуг  задіяних  спеціалістів  (з  інших  організацій),  найманих
працівників та технічного обслуговування Заходу;

• відшкодування  витрат  на  придбання  нагородних  матеріалів  (грамоти,
дипломи, сертифікати);

• поліграфічні витрати: друкування програми заходу, тощо;
• закупівлю матеріалів та засобів, необхідних для проведення заходу;
• відшкодування  інших  необхідних  витрат,  пов’язаних  із  потребами

проведення Заходу.
Вартість  проїзду,  проживання  і  харчування  оплачується  учасниками

Заходу окремо.
Умови сплати і повернення організаційного внеску

Учасник  сплачує Організатору  Оргвнесок під  час  очної  реєстрації  на
захід.

Організаційний внесок сплачується на банківський рахунок Організатора
або через касовий апарат під час очної реєстрації учасника на захід.

Реквізити Організатора для сплати Оргвнеску:
р\р 31258217104349 в ДКСУ, м. Київ
МФО 820172
код 02139848



Інші  способи  сплати  Організаційного  внеску  можуть  бути  дозволені
Організатором  Заходу у  виняткових  випадках,  зважаючи  на  особливі
обставини, що складаються в Учасника.

Звільняються  від  сплати  Оргвнеску  на  постійній  основі  особи,  що
належать до наступних пільгових категорій:

- члени родин загиблих учасників Революції Гідності – Небесної сотні;
- члени родин загиблих учасників бойових дій за свободу та незалежність

України;
- діти сироти.
Пільги  надаються  за  наявності  документального  підтвердження.  Для

отримання пільги особа має повідомити про своє право на пільгу при реєстрації
для участі у Заході.

Особа, яка сплатила Організаційний внесок, але з якихось причин не може
прийняти  участь  у  Заході може  повернути  100%  суми  сплаченого
Організаційного внеску, за умови, що направила Організатору відповідну Заяву
не пізніше ніж за три календарні дні до дати проведення  Заходу. Повернення
Організаційного  внеску здійснюється  протягом  30  календарних  днів  з  дати
отримання  Організатором відповідної  Заяви  узгодженим  між  сторонами
шляхом.

По всім питанням сплати участі в заходах в НЕНЦ учасники звертаються
до  головного  бухгалтера  НЕНЦ.  Контактна  інформація:  0(44)  430-74-07
бухгалтерія НЕНЦ.
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