УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
НОВОВОДОЛАЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
PІШЕHНЯ
XXV сесії
VIII скликаним
3 1 січня 2019 року

№

£/<Ц

Про затвердження Положення
про Молодіжну раду при
Нововодолазькій селищній раді
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1198 «Про
затвердження типових положень про молодіжні консул ьтативно-дорадчі
органи», з метою залучення молоді до формування молодіжної політики в усіх
сферах життя громади, участі молоді у соціальному, культурному та
громадському житті Нововодолазької селищної ради та з метою консолідації
молодіжного руху Нововодолазької об’єднаної територіальної громади,
враховуючи висновки постійних комісій, Нововодолазька селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити Положення про Молодіжну раду при Пововодолазькій
селищній раді (Додаток 1).
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань освіти, культури/молоді та сдорту, охорони здоров’я,
соціального захисту населення.

Селищний голова

О. ЄСІН
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Додаток І
до рішення XXV сесії VIII
скликання
І Іововодолазької селищної ради
від 31 січня 2019 року № 21£Ь
ПОЛОЖЕННЯ
про Молодіжну раду при Нововодолазькій селищній раді
ї

1. Загальні положеннsi
1.1. Молодіжна рада утворюється при Нововодолазькій селищній раді (далі
Молодіжна рада).
1.2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України,
прийнятими
відповідно
до
Конституції
та
законів
України,
актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, рішеннями
Нововодолазької селищної ради, розпорядженнями голови Нововодолазької
селищної ради, Переглянутою Європейською Хартією участі молоді в
місцевому та регіональному жи тті, а також цим положенням.
1.3. Діяльність Молодіжної ради трунтується на принципах верховенства
права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності.
1.4. Молодіжна рада не може входити до громадських та релігійних
об'єднань, політичних партій.
2. Основні завданнями молодіжної ради
2.1. Сприяння:
участі молоді у процесі розроблення, прийняття рішень Нововодолазької
селищної ради та її посадових осіб щодо вирішення питань громади у
молодіжній сфері, а також контролю за їх виконанням;
залученню молоді Нововодолазької селищної об'єднаної територіальної
громади до вирішення питань соціально-економічного, національнопатріотичного та культурного життя, пропаганди спорту та здорового способу
життя шляхом участі в розробленні та виконанні місцевих програм у
молодіжній сфері;
консолідації молодіжного руху на території Нововодолазької селищної
об’єднаної територіальної громади ;
співпраці Нововодолазької селищної ради з громадськими об’єднаннями,
органами студентського та учнівського самоврядування, релігійними,
благодійними організаціями, творчими спілками, професійними спілками та їх
об’єднаннями, асоціаціями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями,
органами самоорганізації населення, недержавними засобами масової
інформації, іншими непідприємницькими товариствами та установами,
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легалізованими відповідно до законодавства (далі — інститути громадянського
суспільства), з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері на
регіональному рівні, вирішення питань регіонального і місцевого значення у
зазначеній сфері.
2.2.
Сприяння узгодженості дій Нововодолазької селищної ради у
вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах
суспільного життя громади.
2.3. Вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування
соціальних процесів у молодіжному середовищі.
2.4. Подання пропозицій щодо визначення та обгрунтування пріоритетних
напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення
відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у
зазначеній сфері.
2.5 Залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого
значення у молодіжній сфері.
3. Діяльність Молодіжної ради відповідно до покладених на неї
за вдань
3.1.
Проводить
аналіз
ефективності
здійснення
повноважень
Нововодолазькою селищною радою щодо вирішення питань місцевого
значення у молодіжній сфері, у тому числі шляхом моніторингу стану
виконання покладених па неї завдань.
3.2. Подає Нововодолазькій селищній раді обов’язкові для розгляду
пропозиції щодо залучення молоді Нововодолазької об’єднаної територіальної
громади до вирішення питань соціально-економічного, національнопатріотичного та культурного життя, пропаганди спорту і здорового способу
життя, а також підвищення ефективності виконання рішень Нововодолазької
селищної ради, які впливають на жи ття молоді.
3.3. Розробляє для Нововодолазької селищної ради рекомендації щодо
питань місцевого значення у молодіжній сфері та надсилає їх на розгляд
Нововодолазькій селищній ради не рідше ніж двічі па рік.
3.4. Розробляє разом з інститутами громадянського суспільства пропозиції
щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної сфери на місцевому
рівні, а також надає висновки стосовно ефективності використання бюджетних
коштів на виконання селищних програм, які стосуються питань молоді.
3.5. Сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що провадять
діяльність у молодіжній сфері на території Нововодолазької селищної ради, з
метою вирішення актуальних питань молоді, узагальнює пропозиції, які
надходять від них, та подає їх на розгляд 1Іововодолазькій селищній раді.
3.6. Підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань
Молодіжної ради.
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3.7. Подає Нововодолазькій селищній раді пропозиції щодо проведення
консультацій з громадськістю стосовно вирішення питань місцевого значення у
молодіжній сфері.
3.8. Подає щороку Нововодолазькій селищній раді обов’язкову для
розгляду інформацію про вирішення питань місцевого значення у молодіжній
сфері та становище молоді у Нововодолазькій об’єднаній територіальній
громаді.
3.9. Систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені
рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу молодіжної ради.
4. Молодіжна рада має право
4.1. Отримувати в установленому порядку від Нововодолазької селищної
ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань.
4.2. Залучати до участі у своїй роботі представників Нововодолазької
селищної ради, підприємств, установ та громадських об’єднань (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).
4.3. Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та
звернення громадян з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради.
4.4. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань
постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо).
4.5. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших
заходів, спрямованих на виконання завдань молодіжної ради.
4.6. Вносити пропозиції Нововодолазькій селищній раді щодо заохочення в
установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства
та окремих громадян за їх внесок у вирішенні питань місцевого значення у
молодіжній сфері.
Депутати молодіжної ради мають право доступу в установленому порядку
до приміщень, в яких розміщена І Іововодолазька селищна рада, а також право
участі в засіданнях Нововодолазької селищної ради, депутатських комісій,
виконавчих органів, робочих груп, конкурсних комісій, утворених нею, з
розгляду питань, що належать до компетенції молодіжної ради.
5. Структура і організацій роботи Молодіжної ради
5.1. Молодіжна рада складається із 24 депутатів, обраних із числа учнів 811 класів навчальних закладів Нововодолазької селищної об’єднаної
територ іал ьн ої громади.
5.2. У навчальних закладах проходять вибори депутатів Молодіжної ради
шляхом закритого голосування за такою квотою:
Нововодолазький ліцей № 1 - 5 чол.
Нововодолазький ліцей № 2 - 5 чол.
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Нововодолазький ліцей № 3 - 5 чол.
Новоселівський ІІВК - 3 чол.
Сосонівський НВК - 3 чол.
Староводолазька ЗОШ 1-І 11 ст. - 3 чол.
5.3. Молодіжний інформаційно-комунікаційний ресурсний центр при
відділі культури, туризму, молоді та спорту Иововодолазької селищної ради
здійснює супровід виборів депутатів Молодіжної ради та є куратором
Молодіжної ради.
5.4. Після проведення виборів Молодіжної ради проводиться перше
засідання, на якому з числа депутатів обирається голова Молодіжної ради
шляхом відкритого голосування, за усним поданням депутатів.
5.5. Для забезпечення та організації власної діяльності Молодіжна рада
приймає Регламент Молодіжної ради.
5.6. Після прийняття Регламенту шляхом відкритого голосування
Молодіжна рада обирає зі свого складу секретаря Молодіжної ради, голів
комісій та їх членів.
5.7.
Строк повноважень складу Молодіжної ради становить один рік з дня
обрання голови ради.
6. Пр И КІ11 ц е В І 11ол оже ІIII я

6.1.
Нововодолазька селищна рада, при якій утворено молодіжну раду,
здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності молодіжної ради, створює належні умови для її роботи, у тому числі
забезпечує молодіжну раду приміщенням, засобами зв’язку.
6.2.
Молодіжна рада на офіційному сайті Иововодолазької селищної ради
має свою рубрику «Молодіжна рада», на якій розміщує інформацію та
•
/—
. ЬК
документацію про СВОЮ роботу.
у/< У 'о районі,

СЕКРЕТАР РАДИ

1-І. СТЕПАНЕНКО

