
 



 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. «Молода Просвіта» є складовою частиною Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка. До нього входять первинні молодіжні 

(класні, групові) осередки, які діють у ліцеї. 

2. Провідником об’єднання «Молода Просвіта» є Всеукраїнське товариство 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка. 

3. У своїй діяльності «Молода Просвіта» керується даним статутом, 

положенням та інструкціями й розпорядженнями вищих просвітянських 

органів. 

1. Основними напрямами діяльності об’єднання є: 

1. Пошук, вивчення і відродження кращих традицій «Просвіти» та інших 

молодіжних та дитячих організацій минулого і збагачення їх новими. 

2. Виховання у своїх членів почуття національної гідності і свідомості, любові 

до своєї Батьківщини і свого народу, чесність і порядність, доброту і 

товариськість. 

3. Підготовка до свідомої й активної участі в діяльності товариства «Просвіта». 

4. Навчання культури поведінки і культури мовлення, дбайливого ставлення до 

всенародного майна. 

5. Вивчення з членами «Молодої Просвіти» української народної творчості, 

етнографії, історії, доведення до їх свідомості героїчної боротьби 

українського народу за своє соціальне й національне визволення. 

6. Встановлення зв’язків із товариствами «Просвіта» західної і східної діаспори. 

7. Вивчення історії свого міста, заснування в ньому товариства «Просвіта» та 

інших організацій, пошуки керівників цих організацій та інших видатних 

людей м. Кременеця. 

2. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ 

1. Молодіжне об’єднання через своїх членів та осередки організовує доповіді і 

лекції, дитячі вечори та ранки, приурочені визначним історичним подіям та 

видатним діячам, усні журнали, диспути, вечорниці, конференції тощо. 



2. Організовує і проводить свята української мови, козацької, стрілецької і 

повстанської слави, здійснює заходи, які сприяють відродженню народних 

традицій: вечорниці, вертепи, колядки, щедрівки, гаївки тощо. 

3. Використовує контакти членів «Молодої Просвіти» із своїми родичами та 

близькими, що проживають за межами України, для налагодження зв’язків з 

молодіжними (учнівськими) організаціями цього краю. 

4. Бере активну участь у пошуковій роботі, пов’язаній з розшуком людей, що 

безвісти пропали у роки війни та визвольних змагань, в охороні пам’яток 

історії, культури й архітектури, впорядкуванні могил і догляді за ними. 

 

3. ЧЛЕНИ ОБ’ЄДНАННЯ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

1. Членами молодіжного об’єднання «Молода Просвіта» можуть бути учні 

ліцею, віком від 13 до 19 років, що беруть участь у багатогранній 

молодіжній діяльності на добровільних засадах. 

2. До об’єднання «Молода Просвіта» можуть входити почесні та колективні 

члени з правом дорадчого голосу. 

3. Почесним членом може бути випускник учбового закладу, який активно 

працював у «Молодій Просвіті», ветеран об’єднання «Просвіта» імені 

Тараса Шевченка. Присвоює почесне звання загальний збір (конференція) 

ліцейного об’єднання «Молода Просвіта». 

4. Колективним членом об’єднання «Молода Просвіта» є класні групи, 

«Пласт», «Сокіл», які визнають Статут молодіжного об’єднання. 

Колективному членові товариства «Молода Просвіта» видається 

посвідчення про членство в Об’єднанні. Ухвалу про видачу такого 

посвідчення приймає загальний збір осередку. 

5. Члени об’єднання «Молода Просвіта» мають право: 

a) займатися лекційною, культурно-просвітницькою, інформативною та іншою 

діяльністю відповідно до своїх можливостей та інтересів; 

б) організовувати масові заходи, допомагати «Просвіті» в організації та 

проведенні вечорниць і фестин, проводити в місті ходіння з вертепом, звіздою, 

привітаннями із Святим Миколаєм, щедрування та колядки, віншування із 



Новим роком, брати участь у проведенні Великодніх гаївок, купальних свят, 

проводити зустрічі з представниками молодіжних просвітянських організацій 

інших сіл та міст України, а також – з діаспори, з ветеранами «Просвіти» та 

іншими видатними людьми тощо; 

в) бути присутнім на зборах осередку, виступати на них критикувати за 

порушення статутних вимог будь-кого, в тому числі і керівників будь-якого 

рангу; 

г) обирати і бути обраним до керівних органів Об’єднання, одержувати 

інформацію про діяльність Об’єднання та його структурних підрозділів, 

вносити пропозиції щодо скликання зборів, їх порядку денного, до планування 

роботи Об’єднання; 

д) вільно виходити з Об’єднання. 

6. Члени Об’єднання зобов’язані: 

а) бути чесними, правдивими і дисциплінованими, вчитись на совість. Завжди і 

скрізь дотримуватись вимог Статуту, не бути байдужим, коли статутні вимоги 

порушуються іншими просвітянами; 

б) доручену роботу виконувати своєчасно і добросовісно, з гордістю носити 

звання члена «Молодої Просвіти», дбати про престиж Об’єднання; 

в) з повагою, і розумінням ставитись до мови, культури і традицій інших 

народів. 

г) поєднувати роботу в «Молодій Просвіті» з успішним засвоєнням знань, 

навчальних предметів, бути прикладом в організації культурно-просвітницької 

роботи за місцем проживання серед ровесників. Вести здоровий та тверезий 

спосіб життя. 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОБ’ЄДНАННЯ 

1. Основою є осередки груп. 

2.  Первинні осередки створюються при наявності  не менше трьох членів. 

Керівним органом осередку є загальний збір, який обирає голову осередку, 

його заступника, секретаря, раду, ставить перед ними завдання і 

періодично (не менше одного разу в рік) заслуховує її. 



3. Керівним органом об’єднання «Молода Просвіта» є провід, який не менше 

одного разу в місяць проводить засідання, де розглядає планові 

(позапланові) питання. В разі необхідності проводить позачергове 

засідання. 

4. Засідання проводу вважається повноважним, якщо в його роботі бере 

участь не менше двох третин складу. Ухвали на проводі приймаються 

простою більшістю голосів. У роботі проводу беруть участь почесні члени 

Об’єднання. 

5. Загальний збір (конференція) проводу визначає основні напрями роботи 

відповідно до вимог Статуту, заслуховує звіти голів осередків та членів 

проводу, які відповідали за організацію дорученої їм відповідальної 

ділянки роботи Об’єднання. Загальний збір може вносити поправки до 

Статуту. 

6. Осередки і провід складають плани роботи на квартал (або півріччя, за 

домовленістю), які на початку кварталу (півріччя) обговорюються і 

затверджуються на засіданні. Свою роботу осередки і провід висвітлюють 

у періодичній (якщо є можливість) або у стінній пресі. Повідомлення про 

заплановану і проведену роботу Об’єднання вміщується в інформаційному 

кутку «Повідомлення проводу «Молода Просвіта». Якщо є можливість, 

використовується для цієї потреби місцеве радіомовлення. 

7. Об’єднання «Молода Просвіта» має свою атрибутику – значок. 

8. Статут приймається на установчих зборах ліцею. Зміни і доповнення 

вносяться на загальних зборах (конференціях) молодіжного об’єднання  

Кременецького ліцею. 

 


