МЕМОРАНДУМ
КОРПОРАТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИРЕКТОРІВ
ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «НАТУРАЛІСТ»
1. Загальні положення
1.1. Корпоративна організація директорів закладів позашкільної освіти
«Натураліст» (надалі – Організація) – є добровільним, неприбутковим
об’єднанням, створеним в результаті вільного волевиявлення директорів
закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму та
комплексних закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування для
задоволення та захисту своїх та очолюваних ними закладів освіти, законних
педагогічних, навчально-методичних, науково-методичних, професійних,
творчих та інших спільних інтересів, підтримки ефективного менеджменту та
адміністрування, впровадження сучасних управлінських практик як
інструменту підвищення якості освіти.
1.2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про повну
загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами чинного
законодавства України, а також цим Меморандумом (надалі – Меморандум).
1.3. У своїй діяльності Організація незалежна від органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх об’єднань,
громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.
Стосунки з ними регулюються спільними угодами на принципах рівноправного
партнерства, діалогу та співробітництва.
1.4. Організація – є професійним об'єднанням, засновниками та членами
якого є фізичні особи. Організація проводить свою діяльність на всій території
України.
1.5. Для досягнення мети та завдань, визначених у цьому Меморандумі,
Організація має право встановлювати зв’язки з національними і міжнародними
громадськими та іншими організаціями, компаніями, закладами освіти,
науковими установами, а також з організаціями, установами та підприємствами,
що належать до сфери управління Міністерства енергетики та захисту
довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України, Державного агенства лісових ресурсів України, іншими
юридичними особами та окремими громадянами, розробляти програми,
проєкти, брати участь у різних спільних заходах, вступати в міжнародні та інші
об’єднання, мета яких не суперечить чинному законодавству України.
Організація самостійно визначає умови членства, структуру, порядок
управління, створює власну матеріальну та базу для здійснення своєї мети.
1.6. Організація щорічно публікує інформацію про свою діяльність на
своєму сайті, а також у виданнях Національного еколого-натуралістичного
центру та всеукраїнських виданнях.
Найменування Організації:
- українською мовою:
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Повне найменування – «КОРПОРАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДИРЕКТОРІВ
ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «НАТУРАЛІСТ».
1.7. Юридична адреса Організації: Україна, 04074, м. Київ, вул.
Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр, тел. 430-0260, e-mail: nenc@nenc.gov.ua.
Поштова адреса Організації: Україна, 04074, м.
Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр.

Київ,

вул.

2. Мета (цілі), завдання та напрямки діяльності Організації
• Організація створена і діє з метою задоволення та захисту прав і
інтересів її членів, сприяння поліпшенню якості позашкільної освіти,
координації в закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
України навчально-методичної, науково-методичної, організаційно-масової,
економічної, юридичної, гуманітарної та інших сфер діяльності, а також
підвищення ролі закладів позашкільної освіти у суспільному житті країни.
•

Основними завданнями діяльності Організації є:

– підтримання прав та законних інтересів директорів та очолюваних
ними закладів позашкільної освіти у відносинах з органами державної влади,
професійними організаціями, громадськими об’єднаннями та утворюваними
ними органами;
– співробітництво з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, професійними організаціями, громадськими об’єднаннями та
утворюваними ними органами;
– участь у громадсько-державному партнерстві у сфері освіти, науки і
міжнародній діяльності;
– сприяння захисту пріоритетів освіти в цілях сталого розвитку як
визначальних чинників соціально-економічного і духовного розвитку держави
та всього суспільства;
– міжнародне співробітництво у сфері позашкільної освіти.
•
Організація відповідно до порядку, встановленого законодавством,
здійснює свою діяльність у таких напрямах:
– сприяє задоволенню і захисту своїх законних інтересів та інтересів
своїх членів у державних та громадських органах;
– одержує від органів державної влади та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх завдань і мети;
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– звертається з ініціативою щодо внесення змін до чинних або розробки
нових нормативно-правових актів у сфері позашкільної освіти до органів, що
здійснюють управління у сфері освіти;
– здійснює інформаційну, організаційно-масову, навчально-методичну,
науково-методичну та редакційно-видавничу діяльність відповідно до чинного
законодавства України;
– готує рекомендації для рішень з питань позашкільної освіти та
активно їх відстоює перед структурами влади;
– забезпечує інформацією членів Організації про досягнення в галузі
позашкільної освіти;
– організовує і проводить всеукраїнські і міжнародні науково-методичні
конференції, форуми, симпозіуми з актуальних питань позашкільної освіти;
– вивчає, аналізує та поширює досвід діяльності закладів позашкільної
освіти;
– звертається із клопотаннями до Міністерства освіти і науки України
щодо морального та матеріального стимулювання керівників
закладів
позашкільної освіти;
– консультує членів Організації та надає їм методичну допомогу з
питань їхньої поточної діяльності;
• створює робочі групи з числа педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти, представників громадських об’єднань, наукових установ
для обговорення проєктів законодавчих і нормативно-правових актів,
розроблення ініціативних документів та виконання інших завдань;
• здійснює інші види діяльності відповідно до законодавства.
3. Члени Організації, їх права та обов’язки.
Порядок набуття і припинення членства
3.1. Членство в Організації є індивідуальним.
3.2. Членами Організації можуть бути директори закладів позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму та комплексних закладів
позашкільної освіти обласного підпорядкування
незалежно від форми
власності.
3.3. Рішення про прийняття до членів Організації розглядається і
ухвалюється її Радою на підставі заяви кандидата із зобов’язанням виконувати
вимоги Меморандуму Організації. Рішення Ради Організації щодо прийняття до
членів Організації затверджується на Загальних зборах членів Організації.
3

Членам Організації
Організації зразка.

видаються

посвідчення

встановленого

Радою

3.4. Члени Організації можуть вибути з Організації або переведені в
почесні члени Організації по закінченню роботи на посаді директора на підставі
поданої в Раду заяви. В цьому випадку член Організації вважається вибулим
або переведеним в почесні члени з Організації з моменту рішення Ради, або по
закінченню шести місяців з дня подання заяви.
3.5. Членство в Організації будь-якого члена може бути припинене
рішенням Ради в разі порушення ним цього Меморандуму.
3.6. Члени Організації мають право:
– обирати і бути обраними в керівні органи Організації;
– вносити на розгляд керівних органів Організації зауваження,
пропозиції і запити з питань, пов’язаних з їх діяльністю та брати участь в їх
обговоренні;
– брати участь у всіх заходах, які проводяться Організацією;
– користуватися у своїй практичній діяльності всією інформацією,
набутою Організацією, представляти Організацію і виступати від її імені на
підставі доручення;
– одержувати вичерпну інформацію про діяльність Організації;
– брати участь у розробці та реалізації програм основних напрямів
діяльності Організації;
– звертатись до Організації для захисту своїх законних прав та інтересів;
– користуватися всіма навчальними програмами, навчальною
літературою, інформаційною базою, науково-методичними розробками
Організації із дотриманням прав інтелектуальної власності останньої, а також
будь-якими іншими послугами, які надаються Організацією.
3.7. Член Організації зобов’язаний:
– дотримуватися цього Меморандуму і брати участь в реалізації рішень
Загальних зборів Організації, її Ради;
• брати участь у виконанні завдань, які стоять перед Організацією,
сприяти росту її авторитету і компетентності;
• своєчасно виконувати доручення Ради Організації, виявляти особисту
ініціативу та активність щодо постановки конструктивних пропозицій, які
потребують розв’язання законодавчими і виконавчими органами.
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4. Органи управління Організації
4.1. Керівними органами Організації є: Загальні збори членів Організації
(далі – Загальні збори), Рада директорів Організації (Рада Організації). Рада
директорів визначає керівника Організації.
4.2. Вищим керівним органом є Загальні збори членів Організації, які
скликаються Радою Організації не рідше двох разів на рік.
4.3. Позачергові Загальні збори скликаються за ініціативою Ради
Організації, або за заявою не менше як 10 відсотків членів Організації.
Члени Організації оповіщаються про скликання Загальних зборів не
пізніше ніж за два тижні до початку Загальних зборів. Додатково Рада
Організації може направляти СМС повідомлення на номер телефону, або
відповідний лист на електронну адресу, які при прийнятті в Організацію
надавалися членом Організації та є коректними та достовірними.
4.4. Загальні збори:
– визначають основні напрями та програми діяльності Організації на
найближчий час і на перспективу;
•

приймають Меморандум, вносять зміни і доповнення до нього;

•

обирають строком на 5 років Раду Організації;

•

заслуховують і затверджують звіти Ради Організації

• затверджують за поданням Ради Організації нормативно-правові
документи, що регламентують діяльність Організації;
– приймають рішення про припинення діяльності Організації.
4.5. Загальні збори вважаються правомочними при наявності на них
більше 1/2 членів Організації. Рішення приймаються простою більшістю
голосів, крім питань виключення членів Організації, її саморозпуск або
реорганізації, внесення змін та доповнень до Меморандуму, які приймаються
3/4 голосів від кількості присутніх членів Організації відкритим чи таємним
голосуванням.
4.6. Рада Організації скликається керівником в міру необхідності, але не
рідше одного разу на півроку. Члени Ради Організації сповіщаються про
скликання засідання не пізніше, ніж за 2 тижні до дня засідання.
4.7. Кількісний склад Ради Організації визначається Загальними зборами.
4.8. Зміна складу Ради Організації проводиться на Загальних зборах не
пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі Ради
Організації. Обрання нового складу Ради Організації можливе також на
позачергових Загальних зборах за умови якщо його внесено до порядку денного
2/3 членів Організації.
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4.9. Рада Організації:
– здійснює керівництво Організацією в період між засіданнями Загальних
зборів;
– розглядає найважливіші питання діяльності Організації, виконання
рішень Загальних зборів, розробляє і подає на затвердження Загальним зборам
програму її діяльності;
–

здійснює міжнародне співробітництво у сфері позашкільної освіти;

– приймає рішення про скликання Загальних зборів;
– створює ініціативні та творчі групи для розроблення та реалізації
проєктів, звертається з ініціативою щодо внесення змін до чинних або розробки
нових нормативно-правових актів у сфері позашкільної освіти до органів, що
здійснюють управління у сфері освіти;
– попередньо визначає і розглядає питання, які виносяться на рішення
Загальних зборів;
– подає на затвердження Загальним зборам проєкти нормативно-правових
документів, що регламентують діяльність Організації;
–

затверджує Положення про Раду Організації;

– готує звернення щодо відзначення державними нагородами членів
Організації;
– виступає із заявами від імені Організації з актуальних питань
діяльності позашкільної освіти, зверненнями та відкритими листами до вищих
посадових осіб держави, центральних органів виконавчої влади, закладів освіти
з проблем, пов’язаних із захистом інтересів учасників освітнього процесу у
закладах позашкільної освіти;
4.10. Керівник керує поточною роботою Організації і несе повну
відповідальність за виконання основних завдань і рішень.
4.11. Якщо Керівник Організації вибув, або не може виконувати свої
обов’язки, його заміняє один з директорів Ради Організації.
4.12. Керівник Організації:
– головує на засіданнях Ради Організації та Загальних зборах і підписує
їх протоколи;
– організовує виконання рішень Загальних зборів, Ради Організації;
– вирішує питання про скликання засідань Ради Організації і Загальних
зборів;
– розподіляє обов’язки між членами Ради Організації;
– діє від імені Організації і Ради Організації, представляє їх інтереси
перед органами влади та управління, у тому числі, на міжнародному рівні.
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5. Порядок звітування Ради Організації перед її членами
5.1. Рада Організації забезпечує для членів Організації вільний доступ до
інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про
здійснення завдань Меморандуму.
5.2. Рада Організації у 30 (тридцяти) денний термін надає відповіді
електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності Організації
та реалізації завдань Меморандуму.
5.3. Рада Організації щорічно звітує перед членами Організації на
Загальних зборах з питань, пов’язаних із реалізацією покладених на них
повноважень та здійснення завдань Організації.
5.4. Щорічний звіт щодо виконання завдань підлягає оприлюдненню на
офіційному сайті Організації протягом 30 (тридцяти) днів із дня подання
звітності членам Організації на Загальних зборах відповідно до вимог п. 5.3.
цього Меморандуму.
6. Внесення змін і доповнень до Меморандуму Організації
6.1. Зміни і доповнення до Меморандуму Організації вносяться
Загальними зборами, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 членів
Організації присутніх на Загальних зборах.
6.2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Меморандуму на
розгляд Загальних зборів може внести кожен член Організації у письмовій
формі.
6.3. Ухвалені зміни і доповнення до Меморандуму оформляються у
письмовій формі.
7. Припинення діяльності Організації
7.1. Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації
(приєднання) або саморозпуску відповідно до вимог чинного законодавства
України.
7.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймаються Загальними
зборами, якщо за таке рішення проголосували не менше ніж 3/4 членів
Організації.
7.3. За рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами, Організація
може реорганізуватись шляхом приєднання до іншої організації (об’єднання).
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