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ПОЛОЖЕННЯ ПРО
МЕРЕЖУ ЦЕНТРІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1.

Положення про Мережу центрів європейської інформації України (надалі - Положення)
визначає структуру і повноваження Мережі центрів європейської інформації України, а також
порядок набуття та припинення членства.

1.2.

Мережа центрів європейської інформації України (надалі Мережа ЦЄІУ) - добровільне
об'єднання центрів європейської інформації, які у своїй діяльності керуються даним Положенням.

1.3.

Центр європейської інформації (надалі ЦЄІ) - це регіональний інформаційно-просвітницький
ресурсний центр з питань європейської інтеграції. Визнає положення мережі, відповідає
стандартам Мережі та визнає поточні пріоритети.

1.4.

Мережевий проект – проект, який:
•

•
•
•

сприяє формуванню суспільства, що базується на європейських цінностях;
відповідає стратегічним цілям Мережі ЦЄІУ;
в якому беруть участь 3 і більше ЦЄІ;
супроводжується рекомендаційним листом від Ради Мережі ЦЄІУ.

1.5.

ЦЄІ, створені на базі бібліотек, є засновниками Мережі.

1.6.

Мережа ЦЄІУ у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та
даним Положенням.

1.7.

Діяльність Мережі ЦЄІУ поширюється на територію України.
2. Мета, принципи діяльності та завдання Мережі ЦЄІУ
2.1. Мережа ЦЄІУ створена з метою підтримки і координування стабільної й ефективної діяльності
центрів європейської інформації України.

2.2.

Основними принципами діяльності
колегіальність та рівноправність її членів.

Мережі

ЦЄІУ

є

добровільність,

відкритість,

2.3.
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Завдання Мережі ЦЄІУ:
узгодження напрямків, методів та організаційних форм роботи Мережі ЦЄІУ;
визначення пріоритетних річних напрямків діяльності Мережі ЦЄІУ;
налагодження співпраці між ЦЄІ;
активізація обміну досвідом та інформаційними ресурсами між ЦЄІ;
сприяння реалізації мережевих проектів для ЦЄІ;
сприяння розробці стандартів якості діяльності ЦЄІ та інших документів на допомогу діяльності
ЦЄІ;
сприяння підвищенню професійного рівня представників ЦЄІ;
сприяння розвитку інформаційних ресурсів ЦЄІ;
сприяння налагодженню зовнішнього партнерства Мережі ЦЄІУ.

2.4.

Мережа ЦЄІУ співпрацює з громадськими організаціями, державними органами та
організаціями як в Україні, так і за її межами, які сприяють виконанню мети і завдань Мережі
ЦЄІУ.

2.5.

Мережа ЦЄІУ відкрита для приєднання нових учасників на засадах членства і
партнерства.
Стаття 3. Структура Мережі ЦЄІУ

3.1.

Керівним органом Мережі ЦЄІУ є Форум Мережі ЦЄІУ – збори представників Мережі ЦЄІУ, що
відбуваються не рідше одного разу на 2 роки. Запрошення на Форум Мережі ЦЄІУ надсилаються
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усім дійсним членам Мережі. Асоційовaні члени Мережі ЦЄІУ та офіційні партнери запрошуються
за рішенням Ради Мережі ЦЄІУ. Форум Мережі ЦЄІУ вважається правомочним, якщо на ньому
представлено не менше 2/3 ЦЄІ – членів Мережі ЦЄІУ.

3.2.

Делегатами Форуму від кожного ЦЄІ є максимум 2 особи. Рішення Форуму Мережі ЦЄІУ
приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Один ЦЄІ має один голос.

3.3.

Форум Мережі ЦЄІУ:
визначає пріоритети, напрямки, методи, стандарти та організаційні форми роботи, що є найбільш
ефективними для виконання завдань ЦЄІ;
затверджує документи, які регламентують діяльність Мережі ЦЄІУ;
затверджує робочі плани та приймає звіти Мережі ЦЄІУ;
приймає рішення щодо набуття та припинення членства в Мережі ЦЄІУ;
обирає координаційний орган Мережі ЦЄІ;
затверджує та вносить доповнення та зміни до Положення;
затверджує власну символіку Мережі ЦЄІУ.

•
•

•
•
•
•
•
3.4.

Координаційним органом Мережі ЦЄІУ є Рада Мережі ЦЄІУ, яку очолює Голова Ради. До складу
Ради Мережі ЦЄІУ входить від 5 до 7 представників ЦЄІ, які обираються на Форумі Мережі ЦЄІУ.
Рада Мережі ЦЄІУ обирається терміном на 2 роки. Цей термін може бути автоматично
пролонгованим до наступного Форуму Мережі ЦЄІУ.

3.5.

Засідання членів Ради Мережі ЦЄІУ скликається не рідше 4 разів на рік за ініціативи одного або
більше членів Ради Мережі ЦЄІУ. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більшість,
включно з Головою членів Ради Мережі ЦЄІУ. Рішення приймаються більшістю голосів членів
Ради Мережі ЦЄІУ. Рішення доводиться до відома представників ЦЄІ через гугл-групу
http://groups.google.com.ua/group/eurocentres-ua/ .

3.6.

Рада Мережі ЦЄІУ:
розробляє річний план діяльності Мережі ЦЄІ на підставі інформації та ініціатив від ЦЄІ України;
сприяє розробці та впровадженню Мережевих заходів, проектів та програм;
допомагає налагоджувати співпрацю між ЦЄІ, здійснювати обмін досвідом та інформацією;
звітує про діяльність Мережі ЦІЄУ на форумах ЦЄІ;
розробляє проекти з інституційної підтримки Мережі ЦЄІУ;
обирає Голову Ради терміном на 2 роки
вносить пропозиції стосовно прийому і виключення членів Мережі ЦЄІУ.

•
•

•
•
•
•

•
•
3.7.

•
•

•
•

•
•

здійснює представницькі функції Мережі.
До компетенції Голови Ради входить:
поточне керівництво діяльністю Ради Мережі ЦЄІУ;
головування на засіданнях Ради Мережі ЦЄІУ;
адміністрування гугл-групи Мережі ЦЄІ http://groups.google.com.ua/group/eurocentres-ua;
представлення Мережі ЦЄІУ у зустрічах з органами влади, підприємствами та організаціями,
приватними особами, міжнародними фондами та іноземними представництвами;
укладання від імені Мережі ЦЄІУ з українськими та міжнародними організаціями угод про
співробітництво і взаємодопомогу та вчинення інших юридично значущих дій;
здійснення інших функцій, необхідних для ефективного виконання покладених на Раду Мережі
ЦЄІУ завдань.
Стаття 4. Членство в Мережі ЦЄІУ

4.1.

Членом Мережі ЦЄІУ може стати центр європейської інформації, який:
визнає Положення про Мережу ЦЄІУ;
• відповідає визначенню ЦЄІ;
• звернеться до Ради Мережі з листом про мотивацію та надасть інформацію про діяльність ЦЄІ
• готовий надати 3 рекомендаційних листи від членів Мережі ЦЄІУ або організацій, що займаються
проєвропейською діяльністю і співпрацюють щонайменше протягом року з Мережею ЦЄІУ і/або з
ЦЄІ, який виявляє бажання вступити в Мережу ЦЄІУ.
За рішенням Ради Мережі ЦЄІУ такий центр може отримати статус Асоційованого члена Мережі
ЦЄІУ. Асоційований член Мережі ЦЄІУ має права членів Мережі ЦЄІ, окрім права голосування. Рада
•
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Мережі ЦЄІУ виносить на Форум Мережі ЦЄІУ пропозицію щодо прийняття Асоційованого члена
Мережі ЦЄІУ у члени Мережі ЦЄІУ.
4.2.

•
•
•

•
•
4.3.

Права членів Мережі ЦЄІУ:

•
•
•
•
•
•
•

•
4.4.

Обов’язки членів Мережі ЦЄІУ:
дотримуватися Положення та здійснювати діяльність, яка відповідає визначенню ЦЄІ;
брати активну участь у реалізації мети Мережі ЦЄІУ;
підтримувати комунікацію всередині Мережі ЦЄІУ;
посилання на Мережу ЦЄІУ та використання символіки Мережі ЦЄІУ є обов’язковими в реалізації
мережевих проектів.
не здійснювати діяльності, що може завдати шкоди іміджу Мережі ЦЄІУ.

брати участь у Форумах Мережі
висувати представників ЦЄІ до Ради Мережі ЦЄІУ;
обирати склад Ради Мережі ЦЄІУ;
ініціювати та брати участь у заходах, здійснюваних Мережею ЦЄІУ;
вносити пропозиції, пов’язані з діяльністю Мережі ЦЄІУ, на розгляд до Ради Мережі ЦЄІУ та
Форуму Мережі ЦЄІУ;
звертатися до Мережі ЦЄІУ за допомогою у захисті прав та законних інтересів;
одержувати інформацію про діяльність Мережі ЦЄІУ;
вийти з Мережі шляхом подання заяви до Ради Мережі ЦЄІУ.

Позбавляється членства в Мережі ЦЄІУ центр, який:
виявив бажання припинити членство та звернувся до Ради Мережі ЦЄІУ із заявою про вихід із
Мережі ЦЄІУ;
•
систематично (протягом року) не бере участі в діяльності Мережі ЦЄІУ;
•
не співпрацює з іншими центрами;
•
не підтримує сторінку на порталі Мережі ЦЄІУ (протягом 3 місяців);
•
не виконує взяті на себе обов'язки;
•
не бере участь в комунікації;
Рішення про припинення членства в Мережі ЦЄІУ приймається на Форумі Мережі ЦЄІУ за поданням
Ради Мережі ЦЄІУ.

•

Стаття 5. Партнерство в Мережі ЦЄІУ
5.1. Офіційним партнером Мережі ЦЄІУ може стати партнер Мережі ЦЄІ (юридична та неюридична
особа), яка:
- підтримує місію Мережі ЦЄІУ;
- бере участь в заходах Мережі ЦЄІУ;
- готовий ініціювати та реалізувати мережеву діяльність;
- запрошений Радою Мережі ЦЄІУ до співпраці або сам звернеться до Ради Мережі з
листом про мотивацію стати офіційним партнером та надасть інформацію про свою
діяльність.
Рада Мережі ЦЄІУ виносить на Форум Мережі ЦЄІУ пропозицію щодо надання статусу офіційного
партнера Мережі ЦЄІУ.
Офіційний партнер Мережі ЦЄІУ має права членів Мережі ЦЄІ, окрім права голосування.
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