
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят сьомої сесії 

 

__.04.2019 р.                                      Летичів                                               № ___ 
 

Про утворення консультативно - 

дорадчого органу при  

Летичівській селищній раді  

у сфері молодіжної політики  

 

 

З метою розвитку молодіжного руху в громаді, широкого залучення 

молоді до вирішення важливих питань громади, забезпечення формування та 

реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, створення системи 

постійного діалогу молоді та органу місцевого самоврядування, керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України №1198 від 18 грудня 2018 року «Про 

затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі 

органи» селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Створити Молодіжну Раду при Летичівській селищній раді – 

консультативно-дорадчий орган з питань молодіжної політики в громаді. 

2. Затвердити Положення про Молодіжну Раду при Летичівській 

селищній раді (додається). 

            3. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради (начальник відділу       

Маринюк М.В.). 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту (голова комісії Варченко М.Л.). 

  

 

 

      Селищний голова                                                                І. Тисячний 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ   
ПРОЕКТ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                    Рішенням 67 сесії VII скликання 

                                                                    Летичівської селищної ради 

                                                                    від _____04.2019 р. №___ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про молодіжну раду при Летичівській селищній раді 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

      1.1. Молодіжна Рада (далі за текстом — МР) є консультативно-дорадчим 

органом, який утворюється при Летичівській селищній раді з питань 

молодіжної політики. 

       1.2. У своїй діяльності МР керується Конституцією та законами України, 

указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами 

Кабінету Міністрів України, рішеннями органу місцевого самоврядування, а 

також цим Положенням. 

      1.3. Рішення МР мають рекомендаційний характер для органу місцевого 

самоврядування та розглядаються відповідно до чинного законодавства 

профільними комісіями чи/та сесією селищної ради. 

       1.4. МР як представницький орган молоді, не належить до громадських 

організацій, релігійних об'єднань і політичних партій та рухів, а користується 

принципом надання рівних можливостей щодо співпраці із ними. 

       1.5. Члени громадської ради беруть участь у роботі Ради на громадських 

засадах. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ 

      2.1. Метою діяльності МР є сприяти участі молоді у процесі прийняття 

рішень, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов’язаних із 

життям молоді та участю її в усіх сферах життя місцевої громади та сприяти 

консолідації молодіжного руху. 

      2.2. Основними завданнями МР в Летичівській селищній об’єднаній 

територіальні громаді є:  

2.2.1. Забезпечення участі молоді у процесі прийняття рішень органу 

місцевого самоврядування, щодо реалізації державної політики у молодіжній 

сфері. 

2.2.2. Вивчення, систематичний аналіз і прогнозування соціальних 

процесів у молодіжному середовищі. 

2.2.3. Визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної 

політики. 

2.2.4. Виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації 

молодіжної політики. 



2.2.5. Сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-

економічного та культурного життя громади, шляхом розробки та реалізації 

молодіжних програм. 

2.2.6. Сприяння розвитку  учнівського самоврядування. 

      2.3. Форми роботи МР: 

2.3.1. Розробка рекомендацій та пропозицій для органу місцевого 

самоврядування щодо реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, 

зокрема і робота з іншими громадськими радами громади. 

2.3.2. Попередня оцінка та підготовка висновків у вигляді рекомендацій 

стосовно проектів рішень та рішень органу місцевого самоврядування з 

питань реалізації молодіжної політики. 

2.3.3. Розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямів 

молодіжної політики громади. 

2.3.4. Спільне розроблення механізму взаємодії органу місцевого 

самоврядування та молодіжних громадських організацій на засадах 

партнерства, відкритості та прозорості. 

2.3.5. Координація роботи громадських організацій, молодіжних 

організацій, молодіжних рухів, органу самоврядування навчальних закладів, 

що діють на території громади, у напрямку вирішення актуальних проблем 

молоді. 

     2.3.6. Підтримка та організація заходів та ініціатив, націлених на 

вирішення проблем молоді. 

2.3.7. Подання на розгляд до органу місцевого самоврядування щорічної 

інформації про хід реалізації молодіжної політики та суспільне становище 

молоді у місцевій громаді. 

     2.4. Основним результатом діяльності МР як консультативно-дорадчого 

органу є розробка рекомендацій, які мають: 

     2.4.1. Сприяти прийняттю якісних рішень органу місцевого 

самоврядування та їх виконавчими органами з питань, які впливають на 

життя молоді. 

     2.4.2. Сприяти залученню молоді до вирішення проблем громади. 

  

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ. 

      3.1. МР з метою виконання покладених на неї завдань має право: 

3.1.1. Отримувати відповідно до чинного законодавства інформацію та 

роз’яснення від державних органів, органу місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян; отримувати та 

звертатися за консультаціями до компетентних державних чи приватних 

структур. 

3.1.2. Залучати до своєї роботи представників органу місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і 

міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а 

також окремих фахівців. 



3.1.3. Здійснювати розробку проектів стратегій, концепцій та місцевих 

програм у сфері реалізації державної молодіжної політики. 

3.1.4. Направляти своїх представників для участі у засіданнях колегій, 

робочих груп, депутатських комісій, управлінь, відділів з розгляду питань, 

що належать до її компетенції. 

3.1.5. Сприяти створенню необхідних умов для навчання молоді, 

широкого залучення її до участі у громадській, підприємницькій та інших 

видах діяльності. 

3.1.6. Співпрацювати із засобами масової інформації. 

3.1.7. Проводити тренінги, семінари, навчання, круглі столи, конференції, 

збори для членів МР та інших громадян. 

      3.2. МР з метою виконання покладених на неї завдань зобов’язана: 

3.2.1. Збиратись на засідання не рідше одного разу на квартал. 

      3.2.2. Вносити пропозиції та проекти рішень до органу місцевого 

самоврядування з питань суспільного становища, правового та соціального 

захисту молоді, що потребують прийняття відповідних рішень, та інших 

питань, які належать до компетенції МР. 

3.2.3. Аналізувати проекти рішень органу місцевого самоврядування 

щодо роботи з молоддю на відповідність їх головним напрямам державної 

молодіжної політики. 

3.2.4. Сприяти залученню цільових фінансувань та інвестицій на 

реалізацію молодіжних програм. 

3.2.5. Вносити пропозиції та надавати висновки стосовно використання 

коштів державного та місцевих бюджетів на виконання молодіжних програм. 

3.2.6. Систематично інформувати громадськість про свою діяльність та 

прийняті рішення, але не рідше 1 разу на рік. 

3.2.7. У своїй діяльності члени МР керуються принципами верховенства 

права, законності, гласності, відкритості, поєднання загальнодержавних, 

громадських та місцевих інтересів. 

  

                             4. ПОВНОВАЖЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ. 

      4.1. МР організовує свою роботу шляхом прийняття рішень з питань, які 

входять до її компетенції та забезпечує їх виконання. 

     4.2. Для забезпечення та організації власної діяльності МР приймає 

регламент МР. 

     4.3. Шляхом відкритого голосування обирає зі свого складу голову МР, 

голів комісій МР, секретаря МР та звільняє їх з посад. 

     4.4. Приймає рішення про дострокове припинення повноважень МР. 

     4.5. Розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, 

спрямовані на виконання своїх завдань. 

     4.6. Одержує в установленому порядку від органу місцевого 

самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується 

повноважень та завдань МР. 



     4.7. Направляє пропозиції до органу місцевого самоврядування з питань 

молодіжної політики. 

     4.8. Проводить аналіз процесу реалізації державної політики у молодіжній 

сфері, взаємодії органу місцевого самоврядування з молоддю, готує 

пропозиції щодо його вдосконалення. 

       4.9. Приймає участь у розробці проектів рішень органу місцевого 

самоврядування з питань молодіжної політики, підготовці інформаційних та 

аналітичних матеріалів, що належать до її компетенції. 

       4.10. Приймає участь у проведенні моніторингу виконання програм, 

рішень органу місцевого самоврядування з питань реалізації державної 

політики у молодіжній сфері та готує пропозиції за його результатами. 

     4.11. Забезпечує проведення експертної оцінки рішень органу місцевого 

самоврядування, які стосуються інтересів молоді та реалізації молодіжної 

політики. 

     4.12. Подає до органу місцевого самоврядування рекомендації та 

пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також 

задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів. 

      4.13. Здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству 

України. 

      4.14. Рішення МР приймаються простою більшістю голосів при наявності 

не менш, ніж 50%+1 членів МР,якщо інше не передбачено цим Положенням 

чи регламентом МР. 

  

            5. ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ. 

      5.1. До складу МР можуть бути включені громадяни України віком від 14 

до 35 років. 

5.1.1. Членство в Раді є добровільним та індивідуальним. 

5.1.2. Прийом у члени Ради здійснюється на підставі письмової заяви (в 

тому числі і поданої електронними засобами зв’язку) на ім’я Голови Ради за 

рішенням, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. 

Заява складається в довільній формі та має містити короткі пропозиції 

потенційного члена щодо розвитку сегмента в селищі, який належить до 

відання Ради.  

5.1.3. Рада має право відмовити у прийнятті особи в члени та надати 

обґрунтоване пояснення відмови.  

         5.2. Персональний склад МР формують:  

5.2.1. Представники від громадських організацій та/або відокремлені 

підрозділи громадських організацій, що здійснюють діяльність у сфері 

реалізації молодіжної політики, які зареєстровані або діють в межах громади. 

5.2.2. Представники від вищих навчальних закладів, кандидатури яких 

подаються студентськими самоврядуваннями кожного навчального закладу. 

5.2.3. Представники від загальноосвітніх навчальних закладів, 

кандидатури яких подаються учнівськими самоврядуваннями даного 

навчального закладу. 



5.2.4. Інші громадяни, які проживають в громаді, але не належать п. 

5.2.1, 5.2.2 та 5.2.3. 

         5.3. До структури МР входять: 

         - члени МР; 

         - голова МР; 

         - секретар МР; 

         - заступник голови МР; 

         - голови комісій МР; 

         5.4. Основною формою діяльності МР та вищим рівнем прийняття 

колегіальних рішень представниками молоді є її засідання. 

          5.5. Засідання МР є правомочним, якщо в ньому бере участь 50%+1 від 

загального складу. 

         5.6. Рішення засідань МР оформлюються у вигляді протоколів, 

рекомендацій та рішень, які підписуються головою та секретарем МР. 

         5.7. Організація роботи засідань та усі правила здійснення діяльності 

МР, відповідних процедур описуються у регламенті МР, який затверджується 

простою більшістю голосів при наявності не менш ніж 2/3 членів МР на 

перших засіданнях кожного скликання МР.  

         5.8. Термін повноваження МР становить два роки з моменту набуття 

повноважень, який відраховується з дня першого засідання 

новосформованого складу МР. 

         5.9. Повноваження МР припиняються у день відкриття першого 

засідання новосформованого складу МР. Повноваження членів МР 

припиняються одночасно з припиненням повноважень МР. 

        5.10. МР очолює голова, який обирається із складу членів МР на 

першому засіданні, шляхом відкритого голосування простою більшістю від 

повного складу МР. 

       5.11. Секретар та Голови комісій МР обираються на першому засіданні 

МР з числа членів МР, за поданням голови МР, якщо інше не передбачено 

Регламентом МР. 

       5.12. Члени МР: 

       5.12.1. Повноваження членів МР починаються з моменту зібрання 

першого засідання МР і закінчуються в день першого засідання МР нового 

скликання. 

       5.12.2. Член МР здійснює представництво інтересів сегменту молоді, 

який він представляє, має всю повноту прав, що забезпечують його активну 

участь у діяльності МР та утворюваних нею органах, несе відповідні 

обов'язки перед МР та її органами, виконує їх доручення. 

5.12.3. Член МР зобов'язаний брати участь у засіданнях МР та у роботі 

комісій МР. 

5.12.4. Член МР має право: 

               5.12.4.1. Ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на 

засіданнях МР. 



5.12.4.2. Висловлювати власну думку стосовно будь-якого 

рішення МР або питання, що стосується молоді.  

5.12.4.3. Вносити пропозиції і зауваження до порядку денного 

засідання Молодіжної ради. 

5.12.4.4. Оголошувати на засіданні МР тексти звернень, заяв, 

пропозицій. 

5.12.5. Повноваження члена МР можуть бути припинені достроково у 

випадках: 

5.12.5.1. За власним бажанням скласти свої повноваження. 

5.12.5.2. Систематичного невиконання покладених на нього 

обов'язків, в чому числі і пропуску більше половини засідань та комісій 

протягом року з дня формування нового складу МР. 

5.12.5.3. Оприлюднення власної думки від імені МР, що 

суперечать прийнятим на засідання рішенням. 

5.12.5.4. В інших випадках передбачених регламентом МР. 

5.12.6. Питання про дострокове припинення повноважень членів МР 

виноситься головою на розгляд засідання МР. 

         5.13. Голова Молодіжної Ради: 

5.13.1 МР очолює Голова, який обирається із складу членів МР на 

першому засіданні, шляхом відкритого голосування простою більшістю від 

повного складу МР. 

5.13.2. Подає на розгляд МР пропозиції про призначення секретаря та 

голів комісій. 

5.13.3.Організовує діяльність МР. 

5.13.4. Скликає та організовує підготовку засідання МР. Веде засідання 

МР та забезпечує дотримання на них регламенту МР. 

5.13.5. Підписує документи від імені МР. Підписує рішення, прийняті 

МР. 

          5.13.6. Представляє МР у відносинах з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами і здійснює 

інші представницькі функції.  

5.13.7. Контролює виконання членами МР їх обов'язків. 

5.13.8. У разі тимчасової відсутності голови, його обов’язки виконує 

секретар МР. 

5.13.9. Не рідше одного разу на рік подає звіт до МР про організацію 

роботи МР. 

         5.13.10. Доповідає на першому засіданні МР наступного скликання про 

виконану роботу; 

5.13.11. Виконує доручення засідань МР. 

 5.13.12. Повноваження голови МР можуть бути припинені достроково у 

випадках передбачених регламентом МР.  

        5.14. Секретар Молодіжної ради: 

5.14.1. Обирається на засіданні МР, за поданням голови МР, простою 

більшістю від присутніх на засіданні. 



5.14.2. Забезпечує поточну роботу МР.  

5.14.3. Завчасно повідомляє членам МР про час і місце проведення 

засідань МР, питання, які передбачається внести на розгляд засідання МР. 

5.14.4. Організовує підготовку засідань МР. 

5.14.5. Формує порядок денний засідань МР у відповідності із 

регламентом діяльності МР та погоджує його із Головою МР. 

5.14.6. Веде протоколи засідань Молодіжної ради. 

5.14.7. Забезпечує своєчасне доведення рекомендацій МР до 

виконавців, а також до відома інших осіб, котрих вони стосуються, та 

організовує контроль за їх виконанням. 

5.14.8. Повноваження секретаря МР можуть бути достроково 

припинені за рішенням МР на підставі подання Голови МР, або пропозиції 

простої більшості повноважних членів МР. 

          5.15. Голови комісій МР: 

          5.15.1. Обираються на засіданні МР за поданням голови МР простою 

більшістю присутніх на засіданні членів МР.  

5.15.2. Здійснюють забезпечення поточної роботи МР по відповідних 

напрямках.  

5.15.3. Забезпечують дотримання на сесіях МР регламенту МР. 

5.15.4. Мають право виносити питання або проекти до порядку денного 

засідання МР без попереднього обговорення у відповідних постійних 

комісіях МР. 

5.15.5. Виконують разові доручення засідання МР. 

5.15.6. Повноваження голови комісії МР можуть бути достроково 

припинені за рішенням МР на підставі подання Голови МР. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. 

           6.1. Основною формою роботи МР є засідання, які проводяться в міру 

потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. 

          6.2. Засідання МР є відкритими. 

          6.3. Право голосу при прийнятті рішень мають лише члени МР. 

          6.4. Рішення МР є правочинним, якщо воно приймається відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У 

разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

         6.5. Забезпечення МР приміщенням, створення необхідних умов для 

роботи МР здійснює орган місцевого самоврядування, при якому створена 

МР. 

         6.6. На засідання постійних комісій, виконкому, засідання, при розгляді 

питань, які впливають на життя молоді, повинні бути запрошені 

представники МР. 

          6.7. Молодіжна рада ліквідовується та реорганізується рішенням органу 

місцевого самоврядування, при якому створена МР, за попереднім 

попередженням голови МР. 


