
 
 

від 9 листопада 2021 року                                                               № 153 

 

Про затвердження Положення про 

молодіжну раду при Новоукраїнському 

міському голові у новій редакції 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 

18 грудня 2018 року № 1198 "Типове положення про молодіжні 

консультативно-дорадчі органи" на виконання рішення Новоукраїнської міської 

ради від 13 жовтня 2020 року № 1862 "Про комплексну цільову програму 

"Сім`я та молодь" Новоукраїнської міської  об’єднаної територіальної громади 

у новій редакції" на підставі протоколу засідання молодіжної громадської ради 

при Новоукраїнському міському голові № 6 від 15 вересня 2021 року та з метою 

залучення молоді до формування  молодіжної політики та соціо-культурного 

розвитку громади, її участі у всіх сферах життя суспільства, консолідації 

молодіжного руху в громаді: 

 

1. Затвердити Положення про молодіжну раду при Новоукраїнському 

міському голові у новій редакції (додається). 

 

2. Розпорядження Новоукраїнського міського голови від 12 липня 

2019 року № 123 "Про затвердження Положення та складу молодіжної 

громадської ради при Новоукраїнському міському голові" вважати таким, що 

втратило чинність. 

 

3. Відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради 

сприяти діяльності Молодіжної ради. 

 

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови Білокоз Л.В.  

 

 

 

Міський голова                                                                                         О. Корінний 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови  

від 9 листопада 2021 року № 153 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про молодіжну раду  

при Новоукраїнському міському голові 

 

1. Загальні положення 

1.1. Молодіжна рада при Новоукраїнському міському голові (далі — 

Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним  для 

сприяння участі молоді Новоукраїнської ТГ у формуванні  та реалізації 

державної політики, здійснення громадського контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з 

громадськістю. 

1.2. У своїй діяльності Молодіжна рада керується  Конституцією та 

законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 

Кабінету Міністрів  України, Переглянутою Хартією участі молоді в 

громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, а  також даним 

Положенням  про молодіжну раду (далі – Положення). 

Положення затверджується розпорядженням Новоукраїнського  міського 

голови та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Новоукраїнської міської 

ради. 

1.3. Основними завданнями Молодіжної ради є: 

- сприяння реалізації молоддю Новоукраїнської 

ТГ  конституційного  права  на участь у прийнятті рішень місцевого органу 

влади; 

- розробка рекомендацій, пропозицій та консультування виконавчих 

органів міської ради щодо реалізації молодіжної політики у Новоукраїнській 

ТГ; 

- активна співпраця з молоддю щодо благоустрою громади та 

популяризації здорового та безпечного способу життя; 

- поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на 

поліпшення соціального становища та життя молоді громади;  

- вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних 

процесів у молодіжному середовищі;  

- визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної 

політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді; 

- здійснення моніторингу діяльності формальних та неформальних 

громадських молодіжних організацій та об’єднань, діяльності органів 

виконавчої влади; 

- підготовка та подання пропозицій інститутами громадянського 

суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення для 
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реалізації державної молодіжної політики, також до орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю; 

          - організація публічних заходів для обговорення актуальних питань 

реалізації державної молодіжної політики та розвитку Новоукраїнської ТГ; 

          - підготовка та оприлюднення щорічного звіту про свою діяльність. 

2. Повноваження, права та обов`язки Молодіжної ради 
          2.1. Для реалізації завдань Молодіжна рада має право: 

- утворювати у разі потреби постійні та тимчасові робочі органи 

(правління, секретаріат, комітети, відділи, комісії, ініціативні та експертні 

групи тощо); 

- організовувати і проводити заходи культурного, наукового, освітнього, 

розважального, спортивного, патріотичного та інших спрямувань; 

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування установ та організацій Новоукраїнської ТГ  

інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Молодіжної ради; 

- делегувати представників для участі у заходах (нарадах, засідання 

тощо), що проводяться  структурними підрозділами виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради; 

- залучати до роботи представників органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, правоохоронних органів, організацій, установ, 

підприємств, їх об'єднань, об'єднань громадян усіх форм власності для 

підготовки пропозицій з питань, які розглядає Молодіжна рада; 

- голова Молодіжної ради (уповноважений представник) може бути 

членом виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради; 

подавати до Новоукраїнської міської ради пропозиції щодо заохочення 

представників Молодіжної ї ради та активної молоді за їх внесок у реалізацію 

та захист прав і свобод молоді Новоукраїнської ТГ, розвиток громадянського 

суспільства; 

члени Молодіжної ради мають право доступу в  установленому порядку 

до приміщень, в яких розміщена Новоукраїнська міська рада. 

              2.2. Молодіжна рада зобов'язана: 

- представляти інтереси молоді громади в різних інституціях; 

- прийняти регламент Молодіжної ради та затвердити порядок денний 

засідань Молодіжної ради; 

- забезпечити своєчасний та якісний розгляд на засіданні питань порядку 

денного та документів, які надійшли від органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, правоохоронних органів, організацій, установ, 

підприємств, їх об'єднань, об'єднань громадян всіх форм власності, що 

стосуються вирішення проблем молоді; 

- налагоджувати співпрацю з іншими молодіжними громадськими 

організаціями, ініціативними групами, тощо; 

- проводити свою діяльність відкрито та публічно. Систематично 

інформувати громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою 

діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання. 
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3. Формування та структура 

3.1. До складу Молодіжної ради можуть входити громадяни України віком 
від 14 до 35 років, які є: 

представниками громадських організацій, підприємств, установ, що 

провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в 
установленому порядку на території Новоукраїнської міської ТГ; 

представниками закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським 

або студентським врядуванням, але не більше одного представника від кожного 
закладу освіти; 

жителями Новоукраїнської міської ТГ, які делегуються не менш як 10 

представниками громади.  

3.2. Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом 

рейтингового голосування за кандидатів, які особисто присутні на установчих 

зборах. 

3.2.1. Кількісний склад Молодіжної ради визначається установчими 

зборами та не може становити більш як 15 осіб. 

3.2.2. Термін повноважень складу Молодіжної ради становить два роки з 

моменту набуття повноважень, який відраховується з дня відкриття першого 

засідання новоствореного складу Молодіжної ради. 

3.2.3. Організація діяльності та інші процедурні питання роботи 

Молодіжної ради визначаються Положенням про Молодіжну раду, яке 

затверджується розпорядженням Новоукраїнського міського голови. 

3.2.4. Для формування складу Молодіжної ради, не пізніше ніж за 60 

календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів, 

розпорядженням міського голови затверджується склад ініціативної групи. 

3.2.5. До складу ініціативної групи входять представники інститутів 

громадянського суспільства, закладів освіти громади, представники 

Новоукраїнської міської ради. 

3.2.6. Персональний склад ініціативної групи Новоукраїнська міська рада 

оприлюднює на власному офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з 

дня її утворення. 

3.2.7. Новоукраїнська міська рада не пізніше ніж за 45 календарних днів до 

проведення установчих зборів в обов’язковому порядку оприлюднює на 

власному офіційному веб-сайті підготовлене ініціативною групою та погоджене 

з міським головою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення 

установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, 

відомості про склад ініціативної групи. 

         3.3. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається: 

- анкета кандидата до складу Молодіжної ради відповідно до форми 

(додаток 1); 

- копія паспорта громадянина України, довідка з місця проживання, згода 

на обробку персональних даних; 

3.3.1. Для інститутів громадянського суспільства: 
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        - копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства 

та/або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань; 

- копія статуту інституту громадянського суспільства (за наявності); 

- витяг з протоколу засідання керівного органу інституту громадянського 

суспільства, засвідчений печаткою (у разі наявності) з рішенням про 

делегування кандидата до складу Молодіжної ради відповідно затвердженої 

форми (додаток 2). 

3.3.2. Для органів студентського та учнівського врядування: 

- копія Положення про орган студентського чи учнівського 

самоврядування; 

- витяг з протоколу засідання керівного органу студентського чи 

учнівського врядування з рішенням про делегування кандидата до складу 

Молодіжної ради відповідно до затвердженої форми (додаток 3). 

3.3.3. Для жителів Новоукраїнської міської ТГ: 

- список 10 громадян, які висувають особу кандидатом до Молодіжної 

ради, відповідно до затвердженої форми (додаток 4) та наявності повного 

пакету документів на кожну особу (копія паспорту усіх сторінок та згоду на 

обробку персональних даних). 

3.4. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 

календарних днів до їх проведення. 

3.5. У разі виявлення невідповідності документів вимогам цього 

Положення, поданих інститутом громадянського суспільства, ініціативна група 

не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів 

інформує про це кандидатів Молодіжної ради з пропозицією щодо усунення 

таких невідповідностей протягом семи календарних днів. 

3.6. Підставами для відмови кандидату в участі в установчих зборах є: 

невідповідність поданих кандидатом документів вимогам цього 

Положення; 

неусунення невідповідності поданих документів, зазначених вимогами у 

терміни, визначені пунктом 3.5. цього Положення; 

невідповідність кандидата вимогам, установленим пунктом 3.1 цього 

Положення; 

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі 

в установчих зборах; 

відмова кандидата від участі в установчих зборах шляхом надсилання 

ініціативній групі офіційного листа за підписом. 

3.7. За сім календарних днів до проведення установчих зборів за 

результатами перевірки документів, поданих кандидатами, ініціативна група 

складає список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в 

установчих зборах. 

3.8. Список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в 

установчих зборах оприлюднюється не пізніше трьох робочих днів до 

проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Новоукраїнської міської 

ради та/або в інший прийнятний спосіб. 
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3.9. Під час проведення установчих зборів, які відкриває 

уповноважений представник ініціативної групи з числа кандидатів до нового 

складу Молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова, секретар 

установчих зборів, а також обирається склад Молодіжної ради. 

3.10. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який 

складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих 

зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається 

Новоукраїнській міській раді. 

3.11. Новоукраїнська міська рада оприлюднює протокол установчих зборів 

на власному офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту його 

надходження. 

3.12. На підставі протоколу установчих зборів розпорядженням 

Новоукраїнського міського голови затверджується склад Молодіжної ради і 

оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті протягом трьох робочих 

днів з моменту затвердження. 

3.13. За 60 днів до закінчення своїх повноважень Молодіжна рада зі своїх 

членів утворює робочу групу для організації формування нового складу 

Молодіжної ради.  

3.14. Повноваження Молодіжної ради припиняються у день відкриття 

першого засідання новосформованого складу Молодіжної ради.  

3.15. Засідання Молодіжної ради веде голова, а у разі його відсутності – 

заступник, секретар Молодіжної ради. 

3.16. Новоукраїнська міська рада здійснює організаційне, інформаційне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності Молодіжної ради, створює 

належні умови для її роботи, у тому числі забезпечує Молодіжну раду 

приміщенням на час засідань. 

4. Структура Молодіжної ради 

4.1. Молодіжну раду очолює голова, який обирається на установчих зборах 

членами Молодіжної ради простою більшістю від повного складу ради, строком 

на один рік із правом переобирання на наступний термін. 

4.2. За поданням голови Молодіжної ради з числа членів Молодіжної ради 

обираються секретар Молодіжної ради, заступник. 

4.3. Члени Молодіжної ради: 

4.3.1. Повноваження члена Молодіжної ради починаються з моменту 

затвердження персонального складу Молодіжної ради відповідним 

розпорядженням Новоукраїнського міського голови. 

4.3.2. Кожен член Молодіжної ради при голосуванні має один голос. 

4.3.3. Член Молодіжної ради зобов’язаний: 

 - брати участь у роботі засідань Молодіжної ради, робочих груп, комісій, 

до складу яких його обрано; 

 - виконувати рішення засідань Молодіжної ради; 

 - дотримуватися цього Положення;  

 - активно сприяти здійсненню завдань Молодіжної ради; 

 - виконувати взяті на себе обов’язки та доручення. 

4.3.4. Член Молодіжної ради має право: 
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 - вносити пропозиції та зауваження щодо напрямків роботи 

Молодіжної ради та питань, що розглядаються; 

 - вносити пропозиції та зауваження до порядку денного засідань 

Молодіжної ради; 

 - висловлювати власну думку стосовно будь-якого рішення Молодіжної 

ради або питання, що стосується молоді; 

 - отримувати необхідну інформацію щодо роботи Молодіжної ради; 

 - здійснювати інші права, передбачені рішеннями засідань Молодіжної 

ради. 

            4.3.5. Членство в Молодіжній раді автоматично припиняється на підставі 

рішення Молодіжної ради у разі: 

систематичної відсутності члена Молодіжної ради (більше ніж два рази 

підряд) на засіданнях без поважних причин; 

надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства  за 

підписом керівника, якщо інше не передбачено його 

установчими  документами,  про  відкликання  свого представника та 

припинення його членства в Молодіжній раді;  

скасування державної  реєстрації   інституту   громадянського суспільства, 

представника якого обрано до складу Молодіжної ради; 

неможливості члена молодіжної громадської ради брати участь у роботі 

Молодіжної ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена 

Молодіжної ради недієздатним або обмежено дієздатним; 

подання членом Молодіжної ради відповідної заяви про добровільний 

вихід зі складу ради  та ін. 

         4.3.6. Голова Молодіжної ради: 

- подає на розгляд ради пропозиції про призначення заступника та 

секретаря;  

- головує на засіданнях Молодіжної ради; 

       - скликає та організовує підготовку засідання Молодіжної ради; 

- підписує документи від імені Молодіжної ради; 

- представляє молодіжну раду у відносинах з органами державної влади та 

місцевого самоврядування, державними та недержавними, українськими, 

закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, установами, 

закладами всіх форм власності, фізичними особами; 

 - не рідше одного разу на рік подає звіт Молодіжної ради про організацію 

її роботи; 

 - у разі тимчасової відсутності голови Молодіжної ради (відпустка, 

відрядження, непрацездатність, тощо) його обов'язки виконує заступник; 

4.3.7. Заступник голови Молодіжної ради:  

 - представляє молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами, головує на 

засіданнях Молодіжної ради та здійснює інші представницькі функції (за 

відсутності голови);  

 - обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради простою 

більшістю від повного складу ради; 
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 Повноваження заступника голови Молодіжної ради можуть бути 

достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, підтриманим простою 

більшістю голосів від загального складу Молодіжної ради. 

4.3.8. Секретар Молодіжної ради:  

 - обирається на засіданні Молодіжної ради, за поданням голови 

Молодіжної ради, простою більшістю присутніх на засіданні учасників; 

 - забезпечує поточну роботу Молодіжної ради; 

 - організовує підготовку засідань Молодіжної ради; 

 - формує порядок денний засідання Молодіжної ради та погоджує його з 

головою Молодіжної ради; 

 - повідомляє членів Молодіжної ради про час, місце проведення засідань, 

порядок денний засідання; 

 - веде протоколи засідань Молодіжної ради, готує проекти рішень, 

рекомендацій; 

 - забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців, 

а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення, і організовує контроль за 

їх виконанням; 

 - забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з роботою ради; 

 - забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та 

інформацією до засідань Молодіжної ради; 

Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково 

припинені за рішенням Молодіжної ради, підтриманим простою більшістю 

голосів від загального складу Молодіжної ради. 

4.3.9. У разі припинення будь-якою особою членства у молодіжній раді її 

місце займає наступний кандидат до складу Молодіжної ради, який набрав 

найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового 

голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на 

черговому засіданні Молодіжної ради. 

4.3.10. Зміни у складі Молодіжної ради затверджуються розпорядженням 

Новоукраїнського міського голови на підставі протоколу засідання Молодіжної 

ради. Новоукраїнська міська рада оприлюднює відомості про такі зміни на 

власному офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту 

затвердження. 

4.4. Дострокове  припинення  діяльності Молодіжної ради здійснюється у 

разі: 

коли засідання Молодіжної ради не проводилися протягом двох 

кварталів;   

прийняття відповідного рішення на її засіданні;   

реорганізації або ліквідації органу місцевого самоврядування. 

Рішення про припинення діяльності  Молодіжної   ради оформлюється 

відповідним актом органу.  У разі припинення  діяльності Молодіжної ради за 

підстав, передбачених  пунктом 4.4., орган утворює  протягом 15 календарних 

днів ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування 

нового складу Молодіжної ради.  
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5. Організація роботи Молодіжної ради 
5.1. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання,  що 

проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал. Також такі 

засідання можуть проводитися дистанційно. 

5.2. Позачергові засідання Молодіжної  ради  можуть  скликатися за 

ініціативою голови Молодіжної ради, керівника органу виконавчої влади або 

однієї третини  загального  складу її членів.  Повідомлення  про скликання 

засідань Молодіжної ради, у тому 

числі  позачергових,  доводяться  до  відома  кожного  її члена не пізніше двох 

робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному  веб-

сайті  Новоукраїнської міської ради.    

5.3. Засідання Молодіжної ради є правомірним, якщо на ньому 

присутні  не  менш  як  половина  її членів від загального складу.  Засідання 

Молодіжної ради проводяться відкрито.   

5.4. Рішення Молодіжної ради приймається відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні. У разі  рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.  Рішення 

Молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для 

розгляду органом місцевого самоврядування.  Рішення органу місцевого 

самоврядування, прийняте за результатами розгляду пропозицій Молодіжної 

ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після  його 

прийняття  в  обов'язковому порядку доводиться до відома членів молодіжної 

громадської ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на 

офіційному   веб-сайті   органу  та  в  інший  прийнятний  спосіб. 

Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування 

пропозицій Молодіжної  ради або причини їх відхилення.   

5.5. Річний   звіт  оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Новоукраїнської міської ради та в інший прийнятний спосіб.  

5.6. Установчі  документи,  склад Молодіжної ради, протоколи засідань, 

прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також   інші   відомості 

про діяльність  Молодіжної ради в обов’язковому порядку розміщуються на 

офіційному веб-сайті органу в рубриці "Молодіжна рада".  

5.7. Відділ сім`ї, молоді та спорту виконавчого комітету Новоукраїнської 

міської ради сприяє роботі Молодіжної ради  та створює умови для проведення 

її засідань. 

6. Молодіжна рада має бланк із своїм найменуванням. 

7. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження 

розпорядженням Новоукраїнського міського голови. 

8. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються 

розпорядженням Новоукраїнського міського голови за поданням Молодіжної 

ради на підставі витягу з протоколу засідання Молодіжної ради. 

 
 

_____________________________________________ 
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