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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Основою Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка (далі Товариство) є первинний осередок - громадська просвітницька організація, яка має
його назву і діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, Статуту
Товариства і цього Положення.
1.2. Мета діяльності первинного осередку - всебічно сприяти розбудові та зміцненню
незалежної демократичної української держави, її духовному та економічному
зростанню. В основу своєї діяльності осередок ставить цінності національної культури
та українську національну ідею.
1.3. Завдання первинного осередку:
- сприяти утвердженню української мови як єдиної державної в усіх ділянках
суспільного життя;
- поширювати серед населення знання з метою відродження історичної пам'яті
українського народу та формування національної свідомості громадян України;
- спрямовувати свою діяльність на збереження й розвиток мови, культури й традицій
українського народу, на збагачення його досягненнями загальнолюдської цивілізації;
- своєю діяльністю утверджувати в суспільстві принципи гуманізму, взаєморозуміння,
співробітництва, релігійної та міжнаціональної злагоди;
- сприяти піднесенню авторитету й значення української мови та культури в інших
країнах згідно з міжнародним правом та міжнародними договорами України;
- дбати про збереження й відродження навколишнього середовища як однієї з
основних умов збереження та розвитку української нації.
1.4. Первинний осередок здійснює громадський контроль за функціонуванням
української мови в суспільному житті.
1.5. Відповідно до Конституції України та чинного законодавства первинний осередок
здійснює захист інтересів членів Товариства, звертаючись до відповідних державних
органів.
2. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРВИННОГО ОСЕРЕДКУ
2.1. Для виконання своїх статутних завдань первинний осередок у встановленому
законодавством порядку:
- організовує лекції, тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, “круглі столи”,
диспути, дискусії, семінари, виставки та екскурсії, навчальні ігри з застосуванням
комп'ютерної техніки, надає інші просвітницькі та інформаційні послуги;

- розповсюджує науково-популярну, науково-методичну, художню літературу, журнали,
газети, серійні видання, бюлетені, стенограми лекцій, збірники тез, практичні й
навчальні посібники; - організовує курси української мови, історії та культури, курси
іноземних мов, курси економічних знань, сільськогосподарські курси, школи народних
майстрів та ремесел, школи менеджменту, інші інформаційно-навчальні центри,
бібліотеки, клуби за інтересами, музеї, лекторії тощо у відповідності з чинним
законодавством;
- організовує свята української мови, українського народного мистецтва і культури,
козацької слави, конкурси, аукціони, виставки.
2.2. Первинний осередок взаємодіє з громадськими, політичними організаціями, з
національними товариствами, а також із державними органами, установами, армією та
іншими організаціями України.
3. ЧЛЕНИ ПЕРВИННОГО ОСЕРЕДКУ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. До первинного осередку входять індивідуальні члени.
3.2. Індивідуальними членами первинного осередку можуть бути громадяни України,
інших держав, які визнають Статут Товариства, це Положення і виконують їхні вимоги.
3.3. Первинний осередок здійснює прийом у свої члени на підставі письмової заяви
вступника та з урахуванням вимог Статуту Товариства та цього Положення
3.4. Члени первинного осередку мають право:
а) вести лекційну та іншу просвітницько-інформаційну діяльність відповідно до своїх
інтересів та можливостей;
б) вільно відстоювати свої погляди публічно, через засобі масової інформації, у
державних, громадських та інших організаціях;
в) одержувати від Товариства потрібну інформацію, наукову, довідкову літературу,
періодичні видання, інші просвітницько-інформаційні матеріали, потрібні для їхньої
статутної діяльності;
г) отримувати за активну працю в Товаристві заохочення;
д) звертатись до органів Товариства у справі захисту своїх прав та інтересів;
е) обирати й бути обраним до керівних органів Товариства, одержувати інформацію
про діяльність первинного осередку Товариства, обласного (крайового), районного та
міського об'єднань;
є) виходити з Товариства.
3.5. Члени первинного осередку зобов'язані:
а) дотримуватись вимог Статуту товариства, цього Положення;
б) лекційну та іншу просвітницько-інформаційну діяльність проводити кваліфіковано,
дбаючи про престиж товариства й первинного осередку, давати науково вивіренні
знання, інформувати про найновіші досягнення науки і техніки, об’єктивно
висвітлювати суспільні процеси в Україні світі і тим самим виробляти у людей
правильне розуміння минулої й сучасної історії України, виховуючи у них почуття
відповідальності за її майбутнє;
в) з повагою ставитись до мов, культур і традицій усіх народів, сприяти утвердженню
української мови як державної у всіх ділянках суспільного життя;
г) сплачувати членські внески, про що робиться відмітка у квитку, брати участь у роботі
якоїсь із ланок Товариства.

3.6. Індивідуальному членові видається єдиного зразка членський квиток і значок члена
Товариства. Члени первинного осередку сплачують вступні внески.
3.7. Виключення із членів Товариства проводиться керівними органами первинного
осередку за порушення Статутних вимог та норм загальнолюдської моралі на підставі
подання когось із членів Товариства. Рішення про виключення із членів Товариства
може бути оскаржено до Центрального правління Товариства.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПЕРВИННОГО ОСЕРЕДКУ
4.1. Первинний осередок входить до районного чи міського об’єднання і береться на
облік у них. Рішення вищих органів Товариства є обов’язковими для всіх членів
первинного осередку.
4.2. Первинний осередок створюється не менше як із 3-х осіб за місцем проживання,
праці, навчання. Керівним органом первинного осередку є загальні збори. Вони
визначають спосіб і форму керівництва осередком. Первинний осередок виявляє
власну ініціативу й діє автономно, може при кількості 50 чоловік і більше набувати прав
юридичної особи. Для набуття прав юридичної особи первинний осередок повинен
зареєструватись в установленому законом порядку на підставі цього положення, яке
приймається на його загальних зборах і затверджується керівним органом вищого
об'єднання Товариства.
4.3. Первинні осередки товариства у вищих навчальних закладах, на великих
підприємствах, у наукових та виробничих об’єднаннях за чисельності більше 100
членів прирівнюються в правах до районних об’єднань.
4.4. Об’єднання у своїй діяльності керується Статутом Товариства й цим Положенням.
5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПЕРВИННОГО ОСЕРЕДКУ
5.1. Керівними органами первинного осередку є:
а) Загальні Збори;
б) Правління осередку.
5.2. Найвищим керівним органом первинного осередку є загальні збори, які скликає не
менше одного разу на рік правління. Позачергові збори скликає Правління із власної
ініціативи або на вимогу не менше третини членів первинного осередку. Збори
вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини усіх його членів.
Ухвали на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів присутніх.
5.3. Загальні збори обирають голову первинного осередку, скарбника, а якщо осередок
чисельний, то й правління та ревізійну комісію. Члени політичних партій не можуть бути
керівниками його структурних підрозділів та ревізійної комісії.
5.4. Правління осередку:
а) спрямовує роботу первинного осередку відповідно до ухвал та постанов вищих
органів, Статуту Товариства, цього Положення;
б) розробляє основні напрямки фінансово-господарської діяльності первинного
осередку.
5.5. Ухвали правління осередку приймаються простою більшістю голосів.
5.6. Голова первинного осередку входить до складу правління осередку.
5.7. Голова первинного осередку:

а) здійснює керівництво роботою правління осередку;
б) представляє первинний осередок у стосунках із різними органами та організаціями;
в) укладає договори від імені первинного осередку;
г) підписує фінансові документи первинного осередку;
ґ) видає розпорядження, що стосуються діяльності первинного осередку.
5.8. Ревізійна комісія первинного осередку є незалежним від правління осередку
органом і підзвітна лише найвищому керівному органові, який обирав її. Члени
ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях свого керівного органу,
вимагати у нього інформації про його діяльність і одержувати її.
5.9. Ревізійна комісія:
а) контролює фінансову діяльність правлінь та фінансово-господарську діяльність
підприємств і організацій, створених первинним осередком згідно з чинним
законодавством;
б) перевіряє стан та облік матеріальних цінностей, що перебувають на балансі
первинного осередку;
в) перевіряє відповідність діяльності первинного осередку, керівних органів і службових
осіб Статутові Товариства, цьому Положенню. Ревізійна комісія при виявленні
порушення інформує правління осередку і про свою роботу звітує відповідно загальним
зборам.
5.10. Неправомірні рішення чи дії як керівних осіб, так і керівних органів кожен член
первинного осередку може оскаржити в керівний орган вищого рівня, який зобов'язаний
протягом десяти днів розглянути скаргу й дати скаржникові відповідь.
6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, КОШТИ ТА МАЙНО ПЕРВИННОГО ОСЕРЕДКУ
6.1. З метою виконання статутних завдань первинний осередок може здійснювати
необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення
госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи (комерційні,
торгівельні, посередницькі та інші організації), у порядку, встановленому
законодавством.
6.2. Первинний осередок від свого імені користується майновими правами
колективного власника. У власності первинного осередку можуть бути будинки,
споруди, обладнання, інвентар, майно просвітницького та іншого призначення, акції,
цінні папери, госпрозрахункові організації, утворені за рахунок коштів первинного
осередку відповідно до його мети і завдань.
6.3. Кошти та майно первинного осередку складається з:
а) надходжень від проведення лекційних, інформаційно-навчальних та інших
просвітницьких заходів, передбачених Статутом Товариства і цим Положенням;
б) доходів від господарської діяльності підприємств, створених Об’єднанням для
виконання статутних завдань;
в) вступних і членських внесків індивідуальних членів;
г) пожертвувань і добровільних внесків окремих громадян, організацій, підприємств,
установ, кооперативів, громадських організацій, зацікавлених у діяльності первинного
осередку;
ґ) інших надходжень, які не забороняються законом.

6.6. Кошти первинного осередку використовуються для реалізації статутних завдань,
для реклами і благодійних заходів, матеріальної винагороди членам Товариства за
участь у просвітницько-інформаційній діяльності, їхнього соціального захисту, а також
для забезпечення інших напрямків роботи відповідно до завдань Товариства.
6.7. Відрахування зі статутних грошових надходжень та нецільових пожертвувань
провадяться в таких розмірах: 50% залишається в осередку, правлінню районного чи
міського об'єднання перераховується 25%, правлінню обласного (крайового)
об’єднання - 15%, Центральному правлінню - 10%.
6.8. Осередок веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у
встановленому законом порядку.
7. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПЕРВИННОГО ОСЕРЕДКУ
7.1. Первинний осередок Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка
може бути юридичною особою, може мати поточні рахунки в кредитних установах.
7.3. Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка та первинний осередок
не несуть відповідальності у своїх зобов’язаннях одне за одного.
7.4. Первинний осередок може бути ліквідований чи реорганізований згідно з ухвалою
загальних зборів чи рішення Центрального правління Всеукраїнського товариства
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка, які розв'язують питання про його майно у відповідності
з чинним законодавством.

