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Директорам позашкільних 
навчальних закладів
Директорам загальноосвітніх 
навчальних закладів
Ректорам вищих 
навчальних закладів

Щодо вступу в Громадську організацію 
«Всеукраїнська асоціація 
педагогів-позашкільників «Фактор» 

Всеукраїнська  асоціація  педагогів-позашкільників  «Фактор»  (далі  ВАПП
«Фактор»)  є  добровільною  всеукраїнською  громадською  організацією,  яка
об’єднує  педагогів  позашкільних  закладів,  вчителів  шкіл,  гімназій,  ліцеїв,
викладачів  вузів,  наукових  співробітників,  працівників  галузевих  установ,
державних та громадських організацій з метою сприяння розвитку позашкільної
освіти, спрямованої на формування гармонійно розвиненої творчої особистості
та захисту законних інтересів своїх членів.

Запрошуємо  до  вступу  в  Громадську  організацію  «Всеукраїнська
асоціація педагогів-позашкільників «Фактор» навчальні заклади та педагогічних
працівників. 

Для набуття прав та обов’язків індивідуального члена асоціації необхідно
оплатити  вступний  внесок  в  повному  розмірі  —  100  грн.  та  сплачувати
щомісячні  внески  у  розмірі  —  50  грн., а  також  додати  документи  (зразки
документів на сайті НЕНЦ www.nenc.gov.ua ):

 особисту заяву встановленого зразка;
 анкету встановленого зразка;
 2 фотографії 3х4.

Для набуття прав та обов’язків колективного члена асоціації необхідно
оплатити  вступний  внесок  в  повному  розмірі  —  1000  грн.  та  сплачувати
щомісячні  внески  у  розмірі  —  300  грн., а  також додати  документи  (зразки
документів на сайті НЕНЦ www.nenc.gov.ua ):

 колективну заяву;
 копію свідоцтва про реєстрацію Організації;
 витяг з протоколу засідання колективу Організації «Про  прийняття 

http://www.nenc.gov.ua/
http://www.nenc.gov.ua/
mailto:nenc@nenc.gov.ua


рішення щодо вступу до ВАПП «Фактор»;
 анкету повноваженого представника Організації.

Громадська  організація  «Всеукраїнська  асоціація  педагогів-
позашкільників «Фактор»: ЄДРПОУ/ДРФО 21684356, МФО 320649, 
р/р 26008052671954 (гривня).

Прохання щомісячні внески перерахувувати на рахунок не пізніше 15
число кожного місяця. Зверніть увагу на те, щоб у платіжці були зазначені
ПІБ платника, назва і адреса навчального закладу та призначення платежу
(Наприклад: Іванов Петро Іванович, Будинок дитячої та юнацької творчості
м.  Рівне,  вул.  Садова,  2,  вступний внесок та щомісячний внесок за березень
2017).

Контактна  інформація:  (044)  430-02-60  (Володимир  Валентинович
Вербицький), 430-22-22, 096-481-21-76 (Вікторія Петрівна Кацурак); на сайті:
http://nenc.gov.ua, e-mail: katsurak@nenc.gov.ua. 

Директор НЕНЦ,
Президент ГО «ВАПП «Фактор»               В.В.Вербицький
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