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Положення 
 

про Мережу знань Громадської спілки  
«Національна туристична Організація України» 

1. Загальні положення. 

1.1 Це Положення про Мережу знань Громадської спілки «Національна туристична організація 
України» (надалі за текстом – НТОУ), відповідно до вимог Статуту НТОУ, рішень керівних 
органів НТОУ та визначає загальні положення, завдання, склад і порядок діяльності Мережі 
знань НТОУ. 

1.2 Мережа знань НТОУ - це наукова рада, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим 
органом при НТОУ та утворюється з метою розробки та надання наукових рекомендацій та 
проведення консультацій з формування та реалізації практичних завдань у сфері 
національного туризму України. 

1.3 Установи Члени Мережі знань НТОУ, автоматично набувають статусів спостерігачів НТОУ, 
але за своїм бажанням можуть обирати будь-яку іншу категорію своєї участі в НТОУ, за 
умови сплати вступного та членських внесків. 

1.4 Мережа знань НТОУ та її члени у своїй діяльності керується законами України, Статутом 
НТОУ та цим Положенням. 

2. Основні завдання Мережі знань НТОУ. 

1.1 Основними завданнями Мережі знань НТОУ є надання НТОУ, її учасникам та суб’єктам 
туристичної галузі України науково-практичних пропозицій та рекомендацій щодо: 

- формування та реалізації науково-практичних рекомендації у сфері національного 
туризму; 

- визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень та проведення науково-
дослідних робіт у сфері національного туризму; 

- організації наукових досліджень з метою розширення курортного потенціалу держави 
та підвищення ефективності його використання; 

- сприяння підвищенню результативності науково-дослідних робіт у сфері національного 
туризму та практичного застосування отриманих результатів; 

- розгляду проектів стандартів, технічних регламентів, норм і правил, гармонізованих з 
відповідними міжнародними стандартами, інших законодавчих і нормативних актів у 
сфері національного туризму; 

- покращення рівня професійної підготовки фахівців туристичної сфери, підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; 

- проведення аналізу маркетингових досліджень у сфері туризму та курортів, 
моніторингу наукових досліджень у сфері національного  туризму та надання 
аналітичних висновків; 

- науково-технічних і фінансово-економічних обґрунтувань здійснення заходів у сфері 
національного туризму та прогнозування розвитку туристичної інфраструктури в 
регіонах. 

2.2 Мережа знань НТОУ та її члени відповідно до їх повноважень мають право: 

- співпрацювати з науково-технічними радами інших організацій, органів виконавчої 
влади, організаціями та установами з питань реалізації державної політики у сфері 
національного туризму; 
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- вивчати світовий досвід з питань, що належать до компетенції Мережі знань НТОУ, 
розробляти пропозиції щодо його запровадження в Україні та здійснювати міжнародне 
наукове співробітництво у сфері туризму; 

- отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
інформаційні, аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

- утворювати в разі потреби постійні або тимчасові експертні та робочі групи із 
залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, наукових установ і громадських організацій (за згодою їх керівників) з 
метою підготовки пропозицій щодо формування та реалізації науково-практичних 
рекомендації у сфері національного туризму; 

- організовувати проведення та приймати участь у конференціях, симпозіумах, нарадах 
та семінарах з питань, що належать до компетенції Мережі знань НТОУ. 

 

3. Склад Мережі знань НТОУ. 

3.1 Загальне керівництво та координацію роботи Мережі знань НТОУ здійснює Президент 
НТОУ. 

3.2 Склад Мережі знань НТОУ формується з представників наукових організацій та установ, 
вищих навчальних закладів, провідних фахівців та науковців у сфері національного туризму 
(за згодою). До складу Мережі знань НТОУ також можуть входити представники учасників 
(членів) НТОУ. 

3.3 Президент НТОУ забезпечує виконання завдань та порядку діяльності Мережі знань НТОУ, 
що визначені Статутом НТОУ та цим Положенням. 

3.4 У структурі Мережі знань НТОУ, для опрацювання окремих завдань, за бажанням групи її 
членів, можуть утворюватися тематичні робочі групи. Члени робочих груп, можуть 
самостійно обирати Голову робочої групи із осіб що входять до відповідної групи. 
Персональний состав та кандидатури Голів робочих груп затверджуються на засіданнях 
Мережі знань НТОУ. 

3.5 Для участі у засіданнях Мережі знань НТОУ можуть запрошуватися посадові особи НТОУ, 
представники учасників НТОУ, а також представники та співробітники органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно 
від форми їх власності. 

 

4.    Організація роботи Мережі знань НТОУ. 

4.1 Організаційною формою роботи Мережі знань НТОУ є засідання, які проводяться не рідше 
ніж один раз на рік відповідно до затверджених в НТОУ планів роботи на рік. За рішенням 
президента НТОУ або ініціативою не менш як 1/10 членів Мережі знань, можуть бути 
скликані та проведені позачергові засідання. Повідомлення про скликання засідань 
Мережі знань повинно надсилатись не менш як за 30 днів до призначеної дати засідання 
та повинно містити інформацію про місце проведення засідання, час та порядок денний. 

4.2 Засідання Мережі знань НТОУ є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як 
половина її членів. 

4.3 Електронний реєстр членів Мережі знань НТОУ ведеться Секретаріатом НТОУ, та 
формується на основі затверджених Президентською радою письмових заяв від 
кандидатів. 

4.4 Засідання Мережі знань НТОУ веде Президент НТОУ, а в разі його відсутності – Голова 
засідання Мережі знань НТОУ що обирається на початку засідання рішенням простої 
більшості голосів членів Мережі знань НТОУ, присутніх на засіданні. 

4.5 Рішення Мережі знань НТОУ приймаються у вигляді пропозицій та рекомендацій з питань, 
що належать до її компетенції, простою більшістю голосів присутніх членів Мережі знань 
НТОУ. 

4.6 У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 
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4.7 Рішення Мережі знань фіксуються у протоколі засідання Мережі знань НТОУ, який 
підписується головуючим на засіданні та доводиться до відома її членів не пізніше 10 
робочих днів від дати підписання відповідного протоколу. 

4.8 До протоколу засідання обов’язково додається реєстр всіх поточних членів Мережі знань 
НТОУ у паперовому вигляді. Кожен з присутніх на засіданні членів Мережі знань НТОУ 
повинен поставити свій підпис у реєстрі. 

4.9 Член Мережі знань НТОУ, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти 
свою власну окрему думку в письмовій формі, що додається до протоколу засідання. 

4.10 Рішення Мережі знань НТОУ мають рекомендаційний, дорадчий характер. 
4.11 Інформування членів Мережі знань НТОУ та організаційне забезпечення її роботи здійснює 

Секретаріат НТОУ. 
4.12 Матеріально-технічне забезпечення та надання місця (приміщення) для роботи Мережі 

знань НТОУ здійснюється на базі установ членів НТОУ за їх пропозиціями та згодою. 

 

5. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень. 
 
5.1 Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами НТОУ, є 

обов'язковим до виконання новими учасниками (членами) НТОУ, та діє до моменту його 
скасування або прийняття нового положення, яке регулює аналогічні питання, в порядку, 
встановленому Статутом та внутрішніми нормативними документами НТОУ. 

5.2 Рішення про затвердження, внесення змін і доповнень до цього Положення приймається 
на основі рекомендацій затверджених на засіданнях Мережі знань НТОУ, яке приймає 
Президентська рада НТОУ у порядку, визначеному Статутом НТОУ. 

5.3 Якщо в результаті змін законодавства України окремі норми цього Положення вступають 
у суперечність із законами України, ці норми втрачають чинність, і до моменту внесення 
змін до цього Положення органи управління та члени НТОУ керуються чинним 
законодавством України. 

 
 
 


