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1.

Загальнi положення

1.1. Молодiжна рада при Люботинському MicbKoMy головi (далi - Молодiжна рада) е
постiйнО дiю.пам консультативно-дорадtIим органом з пит€lнь реалiзацii молодiжноi шолiтики
та
у MicTi Люботин, лсий призЁачений сприяти взаемодii органiв мiсцевого самоврядуваннrI
молодi MicTa JIrоботин4 забезпечувtхти узгодженiсть дiй у вирiшеннi питань, пов'язаних iз
жит.гям молодi та ii участю в ycix сферах життя суспiльства в MicTi, проводити iнформацiйну,
консультативЕу, роз'яснювальну та навчzIльну роботу серед молодi та консолiдацiЮ
молодiжного руху MicTa JIrоботин.
рада керуеться Конституцiею Украiни та законами
Украrни, tжтtlпdи Презилента Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, рiшеннями JIrоботинськоТ
мiсЪкоТ ради та Гi виконаВчого KoMiTery, фозпорядженЕями JIrоботинського мiського голови,
iншими нормативно-правовими актап{и, а також цим Положенням.
1.2.

У своiй дiяльностi Молодiжна

1.3. Основними принциlrаIчlи МолодiжноТ

радl

е:

- законнiсть;
- верховеIIство права..
_

демократизм;

::

гласнlсть;

- незалежнiсть;
- колегiальнiсть;

добровiльнiсть та рiвноправнiсть ii,шенiв.
ts4. Члени Молодiжноi рали дiють лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб,
що передбаченi Конституlдiею та зtжонодrtвством |кпфи, мiжнародними договорами, згода
на обов'язковiсть яких Еадана Верховною Радою Украiъи, рiшеннями Люботинськоi Micbkoi
мiського голови, iншими
ради та ii виконазчого KoMiTeTy, розrrорядженнями Люботинського
нормативно-прzlвовими tжтаN{и, а також цим Положонням.
-

Молодiжноi ради но можуть бри гrереданi iншим дорадчиМ органаМ
та комiсiям, якi угворенi виконавчими органап{и мiсцевого сtlп4оврядування.
1.6. Молодiжна рада створюеться у складi 25 осiб, якi прачюють на громадських
засадах та дiють за принципом поедIання загtшьнодержавних, гроуадських та мiсцевих
1.5. Повноваження

iHTepeciB.

1.7. Молодiжна рада зобов'язшrа систематично, апе не рiдле одIIого разу на квартirл
iнформувати цромадсir,i"r" про свою дiяльнiсть i прийнятi рiшення через офiцiйний сайт
MiiTa Jftоботин та/або чероз засоби масовоТ iнформацii.

Молодiжноi ради, прийнятi в можilх повновtDкень, мають рекомендацiйний
характер для органiзацiй, ycTEtHoB, пiдприемств, ix об'еднань, об'еднйь громадян незаJIежно
1.8. Рiшення

i

a:

вiд форм власностi та господарювання, якi зареестроваrri в м. Люботин таlабо знаходяться на
територii MicTa.

1.9. ,Що ylacTi у засiданнлr Молодiжноi рали з прitвом дорадчого голосу можуть
зал}чатися предст€tвники пiдприемств, ycTtlнoB, органiзацiй, iх обОеднань, об'еднань
громадян, цромадськостi, якi беругь rIасть у вирiшеннi конкретного питання у галузi
молодiжноi полiтики.

1.10, Порядок роботи Молодiжноi ради встановлюеться Регламентом, який

приймаеться бiльшiстю голосiв вiд зага.тtьного скJIаду Молодiжноi ради.
1.11. Молодiжна рада не належить до

релiгйних об'еднаrrь, полiтичних партiй та pyxiB,

рiвних можJIивостей стосовно спiвпрацi З ниМи.
1.12. У своiй дiяльностi Молодiжна рада пiдзвiтна Люботинському MicbKoMy головi.
1.13. Голову Молодiжноi рали призначае Люботинський мiський голова вiдповiднипд
розпорядженням.
1.14. Молодiжна рада не мас статусу юридичноi особи.
1.15, Органiзацiйне забезпечення дiяльностi Молодiжноi ради здiйснюе вiддiл освiти та
вiддiл у справах молодi та спорту JIrоботинськоi MicbKoi рали.
а користуетъся rrринципом надання

Молодiжноi ради
2.1. Метою МолодiжноТ рали е посилення впливу молодi на життя територiальноТ
громади MicTa Люботин шJUtхом розвитку взаемодii молодi з органами мiсцевого
салловрядУваннlI, адмiнiстрацiями навчаrrьних зitкJlадiв та оргшлiзацiй, устiшов, пiдприемств,
ix об'еднаrrь, об'е,щtань цромадян незалежно вiд форм власностi i господарювання.
2. Мета та завдання

2.2. Заъданнями Молодiжноi ради с:
2.2.1. Залуrення молодi до розв'язання проблем мiсцевоi громади та створення умов
дJIя повноцiнного використання потеIIцlапу молод1 на користь суспlльства.
2.2.2. Забезпечення реалiзацii прав та законних iHTepeciB молодi MicTa.

2.2.З. Забезпечення постiйного зв'язку мiж оргtlнЕlп{и мiсцевого сltмоврядувчIння та
предстtlвникап,lи молодi MicTa у сферi реалiзацii молодiжноi полiтики.
2.2.4. Проведення iнформацiйно-просвiтницькоi
пiдвищенню прЕlвовоi обiзнаностi молодi.

дiяльностi серед молодi та сприяння

2.Z.5.Участь у розробцi проектiв мiсцевих прогрtlN,I щодо розвитку молодi MicTa.
2.2.6. Внесення рокомендацiй та пропозицiй Люботинському MicbKoMy головi щодо
рiшень з питЕlнь реалriзацiТ молодiжноi полiтики.
2.2.7. днаЛiз, прогноЗраннЯ та визначешUI сrIасНих i перспективних проблем розвитку

молодi, rIасть у розробцi заходiв культурЕо-просвiтницького та виховного характеру,
розвитку наукового та iнтелекryального потенцiалу молодi, формування нацiональнопатрiоти.пrих та морt}JьIIих цiнностей молодi, формувапня активноi громадськоi позицii
молодi.

2.2.9. Налагодження мiжрегiональних та мiжнародних зв'язкiв_
молодiжноi полiтики MicTa.

з

питань реалiзацii

2.2.10,Iншi завдання вiдповiдно до чинного законодчlвства УкраiЪи у галузi молодiжноi
полiтики.
викоЕtlння покJIадених на неi завдань Молодiжн{-рала спрямовуе свою
дiяльнiсть на вирiшеIIнJI питань у таких напрямкtlх:
консолiдацй молод1 мlста, взаемодlя з орFганzlп{и мlсцевого самоврядування,

2.З.

М

громадськими оргЕllliзацiями . та пiдприемстВаI\.lи MicTa, пiдвищення активностi та рiвня
освiче$остi молодr мlста? розвиток молодlжного лlдерства;

соцlttльн их проблем MicTa, попереджеЕнrI
yracTi у реа-пiзацii програм
розповсюдженЕя fiогативних явищ у молодiжному середовищi,
соцiапьного розвитку MicTa.
2.4. Молодiжна рада бере yracTb у програi\,1ах iноземних та мiжнародних громадських
проведеннi мiжнародних заходiв вйповiдно до чинного
(неурялових) органiзаrliй,
зiжонодавства Украни та завдань, визначених цим Положенняrл.

- запrIеннrI молодr до вирlшеншI

у

2.5. Молодiжна рада за доруIоЕнrIм Люботинського мiського голови та виконавIIих
органiВ ЛюботинСькоl мiсьКоi рали готуе аналiтичнi матерiа;rи (ловiдки, експертнi молодiжнi
оцiнки, рекомендацii тощо).
3. Сюlад та порядок формування Молодiжноiради.
3.1. Членом Молодiжноi ради може бути громадянин УкраiЪи BiKoM

вiд 14 дО 35 poKiB

включно.
3.2. Склад Молодiжноi рали формуеться шJUIхом прямого делегуваIIня вiд:
- лiцеiв;
- з&гrшьноосвiтнiх закладiв

- позашкiльних ocBiTrr

ж

;

та/ або

спортивних закладiв;

- вiд громадських органiзачiй, зареестроваIIих в установленому законом порядку, що
працюють з молоддо, дiяльнiсть яких поширюеться на територiю MicTa Люботин;
- оргаrriзачiй 1"цri"."кого сЕlпловрядраIIня.

шроведеЕIUI процедури формування складу Молодiжноi ради до голови
молодiжноi рали щодо кожного кЕlндидата в tIлени Молодiжноi рали подаеться заrIва у
спецiальнiй формi (додаток до Положення), пiдписана уповновsDкеною.особою керiвного

3.3. Для

органу громадськоi органiзацii, вищого навчального зЕжладу, оргашзацl1 r{нlвського
сztп,Iоврядрання MicTa JIюботина
.Що

заяви додtlються:

органiзацiТ, установи, з.lкпаду, якщо iнше не передбачено
yracTi в Молодiжнiй ралi;
устtlновтмми документzlivlи, про делеryваншt предстz}вника для

- рiшевня керiвника

- бiографiшrа довiдка делеговtlного предстulвника;

-

для громадськоi оргаrriзацii

-

копii документiв, що пiдтверджgсоть легалiзацiю

органiзацii та iнформацiю про результати ii дiяпъностi протягом ocTmrнix двох poKiB
3.4. Голова Молодiжноi ради проводить зарахувtlння до МолодiжноТ рали За КВОТОЮ:
- вiд лiцеiв - по 1 предстzlвнику, який делеговzlЕий до скJIаду МолодiжноТ рали вищим
органом студонтського саI\,IоврядуваIIЕя навчального з€tкJIаду;
-Ъiд за.аЛьноосвiтнiх нзвчаJьIIих заклаДiв - по 2 представника, якi делегованi до складу
Молодiжноiради вищим органоМ уrнiвського сzlп,IоврядуваннJI навч.шьного закJIаду;
- вiд позаIшiльних ocBiTHix таlабо спортивних закладiв - по 1 прёдставнику;
- вiд громадських оргаrriзацiй, зареестровtших в установленому законом порядку, що
прЕuIюють з молоддо, дiяльнiсть яких поrIтирIqеТься Еа територiЧ MicTa Люботин - по 1
представнику;

- предстаВники МоЛодiжноi ради минулого

скJIаДУ,

якi lrроявили активну громадську

позицiю та мають високi резуJьтати роботи, зараховуються до складу Молодiжноi рали
на пiдстазi подання вiд голови Молодiжноi ра"щл.
3.5. JIrоботинський мiський голова зЕчтверджуе персонttпьний сшrаД Tленiв Молодiжноi
ради за подztннJIм голови Молодiжноi рали.
3.б. Склад Молодiжноi рали затверджуеться строком на 2 роки.

За 60 днiв до завершення повноважень чинного скJIаДУ Молодiжноi ради голова

молодiжноi р4да розпоtмнае формування нового складу Молодiжноi рали. Члени чинного
скJIадУ МолодiжНоi ралИ можуfЬ буги делеговаrri до наступного скJIаду Молодiжноi рали
вiдповiднлпrл рiшенням Молодiжноi рали.
4. Повноваження
4.1. Молодiжна рада:

4.1.1. Приймае

повновtDкних органiв.

в

Молодiжноi ради

межах компетенцii висновки та рiшення, якi н€шравJUIе до

4.I.2. Утворюе й лiквiдовуе постiйнi та тимчасовi KoMicii, робочi груtrи дJUI виконаннJl
cBoix повновiDкень.
4:1.3. Приймас Регламент Молодiжноi ради, а також вносить до неi змiни.

4.1.4. Приймае та н{шравJUIе пропозицii профiльним постiйним комiсiям Люботинськоi
MicbKoi ради.

,

4.1.5. Утворюе виконЕlвтIий KoMiTeT Молодiжноi рали та визначае if персональний склад.

4.1.6: Одержуе в устtIновленому порядку вiд органiв мiсцевого самоврядУвання,
пiдприемств, установ та органiзацiй Bcix форм власностi iнформацiю, що стосуеться
напрячriв та завдань Молодiжноi рали.
4.1.7, Розмiщуе iнформачiю в офiцiйному засобi масовоi iнформацii Люботинськоi
MicbKoi ради.
4.1.8. Розробляе, органiзовуе та проводить з устЕlновленому порядку заходи, спрямованi
на виконЕlння cBoix завдань.
4.1.9. Затверлжуе lrорядок денний засiда:rь Молодiжноi рали.

+.f.to. Залуrае до роботи представникiв оргалriв виконавчоi влади, органiв мiсцевого
сап{овряJIрання, прtlвоохороЕних оргаrriв, органiзацiй, установ, пiдприемств, ix об'еднань,
об'еднань цромадян Bcix форм власностi для пiдготовки пропозицiй з питань, якi розглядае
Молодiжна рада.
4.1.11. Здiйснюе iншi повноваженнlI, якi передбаченi чинним законодавством Украiни у
га-тlузi молодiжноТ полiтики.
4.2. МолОдiжна рада зобОв'язана забезпечити своечасний та якiсний розгJUIд на
засiдаrrнi ради питанъ порядку денного та документiв, якi надiйшли вiд органiв виконавчоi
влади, opiaHiB мiсцевого саN,IоврядуваншI, прaвоохоронних органiв, органiзаuiй, установ,
пiдприемств, iх об'еднань, об'еднань громадян Bcix форм власностi, що стосуються
вирiшення проблем молодi.
4.З.Молодiжна рада за рiшенням 2l3 вiдзагального,складу може направити зверненнrI
до мiськоГо головИ.,rро**""м звiлъниТи або призначити голову Мол-одiжноi ради.
5.

Струкryра Молодiяяцоi ради.

ts:

5, 1.

Голова Молодiжноi рали:

5.t.1. Очоrпое Молодiжну раду.

5.1.2. Представляе Молодiжну раду у вiдносинах з органаN{и державноi влади та
мiсцевого сttмоврядувtlЕня, державними та недержавними, украiнськими, закордонними та
мiжнародН"r" орга"iзацiялли, пiдприемСтвullчIи, устtlновtlми, закJIадаN{и Bcix форм власностi,
фiзи.пrими особами.
5.1.3. Несе вiдповiлальнiсть за викоЕttння покJIадених на Молодiжну раду завдань.
5.1.4. Органiзовуе роботу Молодiжноi рали.

5.1.5. Скликае та головус на засiданнlD( Молодiжноi рали та виконавчого KoMiTeTy
Молодiжноiрали.
5.1.6. Контролюе викоЕttння рiшенъ cecii Моподiжноi ради та виконавчого KoMiTeTy
Молодiжноi ради.
5.1.7. Забезпечуе дотриманшI вимог Регламенry Молодiжноi ради.

5.1.8. Затверлжуе порядок денний засiдань Молодiжноi рали та виконавчого KoMiTeTy
Молодiжноi ради.

5.1.9. Пiдтlисуе рiшення та протоколи засiдаtrь Молодiжноi ради та виконztвчого
KoMiTeTy Молодiжноi ради.
5.1.10. Коорлинуе дiяльнiсть постiйних та тимчасових комiсiй, робочих груп
Молодiжноi ради.
Розподiляе фун,кчiона-пьнi обов'язки мiж своiми заступникап4и.
5.1.12. Звiтуе з питань дiяrьносii Молодiжноiрали не рiдше одного разу на пiврiччя
перец l[rоботrднським мiсъким гоповою.
5.

1.1 1

.

5.1.13. Iнформуе вiддiл освiти та вiццiл у спрчlвttх молодi та спорту про прийнятi на
засiданнлс Молодiжноi рали рiшення та розгJIянугi питання.
5.1.14. Здiйснюе iнlшi повновЕDкення, якi передбаченi рiшеннями Молодiжноi рали.
5.2. Заступники головц Молодiжноi рали:

5.5.1. Органiзовують дiяльнiсть Молодiжноi ради, виконавчого KoMiTeTy Молодiжноi
ради та iнших органiв Молодiжноiрали вiдповiдно до розподiлу функцiональних обов'язкiв.
5п,.2. За дор1..lоннrlм голови Молодiжноi ради представJuIють Молодiжну раду у
взаемовiдНосиЕЕЖ з ортанаI\лИ державноi влади, мiсцевото самоврядуваЕЕя, закладами,
та
устtшовап{и, пiдприемств€lп{и та органiзачiями Bcix форм власностi, громадськiстю
засобами MacoBoi iнформачii
5.2.З. Забезпечуе виконztннЯ рiшенЬ голови, викоЕzlвчого KoMiTery та сесiй МолодiжноТ
ради.
5.2.4. Обираrоться та переобираються на сесiях Молодiжноi рали.

5.2.5. Виконують повновalкеЕня голови Молодiжноi ради в порядку, передбаченому
-''
Регламентом Молодiжцоi

ради.

5.3. Секретар Молодiжноi' ради

:

5.3.1. Вивчае та рееструе Bci матерiалио якi над(одять до Молодiжноi ради, органiзовуе

веде дiловодство Молодiжноi рали.

5.З.2. Забезпечуе поточну роботи Молодiжноi

рали.

i

,

5.3.3. Повiдомляе предстЕlвникiв Моподiжllоi рад1q про час, мiсце проведення засiдання
,.1.

lа

МолодiжНоi ралИ та перелiк питzlнь, лсi переДбачаетьсЯ вIIести на розгляд засiдання
Молодiжноi рали.
5.3.4. Оргапiзовуе пiдготовку матерiалiв,

яd

необхiдri для проведеннJI засiдань

Молодiжноi ради, а також питЕtнБ, що вносяться на розгляд засiдшrня Молодiжноi ради.
5.3.5. ЗабезпечУе своечасIIе доведення рiшень Молодiжноi рали до виконавцiв, а також
до iншшс осiб, лсих стосуються цi рiшення, органiзуе коЕтроль за ix виконанням.
5.3.6. ЗабезпечУе зберiгшrня офiцiйних документiв, пов'язаних з роботою ради.

5.З"7.Складае звiт про дiяльнiсть Молодiхсrоi рали за piK.
5.з.8. Веде протоколи засiдаrrь сесiй Молодiжноi ради та виконавчого KoMiTeTy.
5.З.g. Сприяе представнйкалл Молодiжноi ра,ша у здiйсненнi

iх повнов:Dкень.

5.3.10. Формуе порядок денний засiдання Молодiжноi рали вiдповiдно до Регламенту
молодiжноi ради, узгоджуе його iз виконавчим koMiTeToM Молодiжноi ради та IIодае на
затвердження головi Молодiжноi рали.

У

разi тимчасовоi вiдсугностi секретаря Молодiжноi ради виконання його
обов'язкiв покJIадаеться на tIлена Молодiжноi рали бiлъшiстю голосiв на ii засiданнi.
5.з.l2. Секретар Молодiжноi ради несе вiдповiдальнiсть за належне веленнrI
дiловодс:ва та оформлення документiв, необхiдних дJUI проведеннrI засiдань Молодiжноi
5.3.11.

ради.
5.3.13. Обираеться та переобираеться на сесiях Молодiжноi рали.
5.З.14. Секретар не входить до жодrоi з комiсiй Молодiжноi рали.

5.4. З метою органiзацii роботи та виконttння прийнятих Молодiжною радою рiшень зi
складу ii шregiB формуеться колегiальний робочий орган - Виконавчий KoMiTeT Молодiжноi
ради. (далi - Виконавчий KoMiTeT)

5.5. До складу Виконавчого KoMiTeTy входять голова Молодiжноi ради, ЗасТУlrнИКИ
голови, секретар, а ftжож голови постiйних комiсiй а у разi потреби й iншi представники
Молодiжноi рали.
5.6. Голова Молодiжноi рали вiдповiдним розпоряджеЕням може розширити кiлькiониЙ
склад виконавчого KoMiTery, за поданням одяiсi з комiсiй Молодiжноi рали або 1/3 вiд
загальноТ кiлькостi Молодiжноi рали.
"5.7. ЗасiДання Виконавчого KoMiTeTy скJIикtlються головою Молодiжноi ради або на
вимоry третини предст€lвникiв Викон€lвчого KoMiTeTy Молодiжноi рали.
5.8. Виконавчий KoMiTeT МолодiжноТ рада:
5.8.1. Узгоджуе проект порядку денного Молодiжноi рали.
5.8.2. Розробляе перспективнi та пото.пri trлани роботи Молодiжноi рали й подае

затвердження Молодiжнiй радi.

5.8.3. ПопередньО опрацьовУе питання,
Молодiжноi

рали.

якi булуть

розглядатися

на

iх на

засiданнi

..,

5.8.4. Здiйснюе iншi повнОвzDкенIUI, якi передбаченi рiшеннями Молодiжноi рали.
5.8.5. Виконав.rий KoMiTeT засiдае не рiдше одЕого"разу намiсяць.

5.8.6. Приймае рiшення про дострокове припиненшI повноважень Iшена Молодiжноi
рали бiльшiстю голосiв вiд загальЕого складу.

5.9. KoMicii Молодiжноi рали:
5.9.1.

€

оргшrаrrли

Молодiжноi ради, що формуються з числа членiв МолодiжноТ рали.

5.g.2. Складаються з голови KoMicii, заступника голови KoMicii, секретаря KoMicii, членiв

KoMicii.
завдшrь, функцiональна спрямованiсть i порядок органiзацii
та
роботи комiсiй Молодiжноi ради визначаються Реглаrrлентом Молодiжноi Ради
Пооо*""н*, про KoMiciT, якi затверджуються на cecii Молодiжноi ради.
5.9.4. Реглапrент Молодiжноi рали з перелiком дiючих комiсiй затверджуеться на
першiй cecii Молодiжноi Ради. Голови комiсiй обираються на першiй cecii Молодiжноi
ради,
5.9.5. KoMicii з 11итань, якi наrrежать до iх структури, м€tють право звертатися та
5.9.3. Перелiк комiсiй,

iх

надавати пропозицii стосовно спiвпрачi до керiвникiв органiв, пiдприемств, установ,
органiзачiй та iх фiлiй i вiддiлень, якi зареестрованi таlабо знаходяться на територii MicTa
Люботин.
5.9.6. Рiшення комiсiй пiдtягаrоть обов'язковому розгJUIду виконавчим комlтетом
Молодiжноi рали.
5.9.7. KoMicii е пiдзвiтними Молодiхсriй радi та вiдповiдальними перед нею.

Органiзацiя роботи Молодiжноi ради.
' 6.1. Основною формою робоr" Молодiжноi ради с cecii.
6.2. Cecii можугь буги першою, черговими та позачерговими:
- черговi cecii проводяться не рiдше одного ptшy на квартал, скликаються головою
МолодiжноI ради, а за його вiдсутностi - заступником голови Молодiжноi ради;
- позаtlерГовi cecii Молодiжноi рали скJIикtlються за iнiцiативою голови Молодiжноi
]]i зага-tlьного складу або
ради, за рiшенняrл Ео менш нiж третини членiв Молодiжноi ради вiд
Молодiжноi ради,
секретарю
подасться
Ьднiею з комiсiй Молодiжноi ради. Вiдповiдна заjIва
6.

який зобов'язапlий за 10 днiв скJIикати позачергову сесiю.

6.3. Перша сесiя Молодiжноi рали проводIться не пiзнiше, нiж за 14 днiВ пiслЯ
затвердженrrя ii скJIа,ry. На першiй cecii вiдбуваеться призначення (шляхом вiдкритого
голосуванIr;l простою бiльшiстю голосiв):
- заQтуIIникiв голови Молодiжноi рали;
- секретаря Молодiжноi рали;
- голiв комiсiй.
на першiй сесii'затверджуеться Регламент Молодiжноi рали з перелiком дiючих комiсiй.
6.4. Засiданrrя Молодiжноi ради е прztвомотпIим, якщо в ньому бере yracTb бiЛЬШiСТЬ
шредстЕlвникiв вiд загЕIJIьного скJIаду.

6.5.,щiяльнiсть Молодiжноi ради здiйснюеться вiдповiдно до Регламенту та поточного
плану, якi приймаються не пiзнiше, нiж на другiй сесii Молодiжноi Ради. Проведення ceciT
Молодiжноi рали прЕlвомоtше за нzu{вностi2l3.rленiв вiд ii зага-пьного складу.
6.б. Порялок денний сесiйного засiдшrня Молодiжноi рали скfiадаеться секретарем
молодiжноi р_4ди та доводиться до вiдома членiв Молодiжноi рали не пiзнiше, НiЖ За 14 ДНiВ
до засiдшлня.

6.7.Рiшення з пйтань порядку денного сесii Молодiжноi ради приймаються бiльшiстЮ
голосiв вiд загальноi кiлькостi ,шенiв Молодiжноi рали.
б.8. Рiшення cecii Молодiжноi рали оформлюються у виглялi протоколiв, якi
пiдписуються секретарем та головою Молодiжноi рали.

6.9. Рiшення Молодiжноi рали пiдлягають обов'язковiй публiкацii на офiцiйному сайтi

ЛюботинськоТ MicbKoi рали.
6.10. секретар молодiжноi ради призначае дату наступноi сесii.

Повноваження членiв Молодiжноi ради.
7.1. Повнов€DкеннlI члена у Молодiжнiй радi потIинаеться з дня затвердження скJIаду
новопризначеноi МолодiжноТ рали i припин.шоться в день затвердження складу МолОДiЖНОТ
членства.
ради
- наступного
7.2. Повноваження члена у Молодiжнiй радi можуть бри припиненi достроково у
7.

настуIIних випадках:
- власне бажанй т[лена Молодiжноi рали скJIасти cBoi повновiDкеЕня;
- рiшентrя виконЕlвчого koMiTery Молодiжноi рали у ра.зi систематичного невиконаннrI
члеЕом покJIадених fiа нього обов'язкiв;
- вiдкликання Iшена Молодiжноi ради навчitльним закJIадом або громадською
органiзацiею, яка делеryвала його кЕlндидЕIтуру до складу МолодiжноТ рали;
- втрата тIпена Молодiжноi ради украiъського громадянства;

Молодiжноi рали.
7.3. Систематичним невиконaнням обов'язкiв

- смерть ч,леЕа

.rrreHa

Молодiжноi ради

е:

- вiдсутнiсть без поважних приtIин на сесiях Молодiжноi рали або засiданнях koMiciT
молодiжноi ради, tlпеном якоi BiH е протягом б мiсяцiв;

- невиконшrня рiшень сесii Молодiжноi рали або koMicii Молодiжноi ради, членом

якоi BiH е;

-

системних порушень Реглалленту Молодiжноi ради та дискредитацiТ основних
принципiв роботи Молодiжноi рали;
7.4. fIлтахтня про дострокове припинення пoBHoBtDKeHb Iшенства у Молодiжнiй радi
виноситься секретарем або головою Молодiжноi ради на розгляд виконtlвчого KoMiTeTy
Молодiжноi раши iio"K" пiсля розгляду цього питаЕш{ на засйаннi вiдповiдноi KoMicii
Молодiжноi ради за умови голосуванЕrI за припинення повноважень не менше 2/3 присутнiх
вiд складу KoMicii Молодiжноi рали.
7.5. Мiсце членства Молодiжноi ради, повновiDкення якого припиняються достроково,
посiдае новий представник, який направJUIеться вiд навчального закJIаду (органiзацii), згiдно
з рiшенн.шл голови

Молодiжноi рали.

8. Права та обов'язки члена Молодiжноi ради.
МолодiжНоi
ЧлеН
8.1.
ради, реалiзую.пл своi повновarкенЕrl на сесiях ради i беруlи
ylac1b в роботi KoMicii та викоЕtlвчого KoMiTeTy Молодiжноi ради, здiйснюе представництво
iHTepeciB нtlвччlльЕого зЕlкJIаду .м молодiжноi громадськоi органiзацii, яка делегува-па його
кандидатуру до скJIаду Молодiжноi рали.
8.2. Член Молодiжноi ради мае право:
8.2.1. Ухвшrьного голосу на сесiях Молодiжноi рали;
8.2.2.Ухвального голосу на засiланнях KoMicii Молодiжноi ради, членом якоi BiH с;
8.2.3. ОбиРатисЯ та бугИ обраrrим у члени викон€lвчого KoMiTeTy М.олодiжноi ради;
8.2.4. ВноситИ пропозицii i зауваЖенЕя дО порядкУ денногО cecii Молодiжноi ради i
засiданrrя KoMicii згiдно з Реглаrrлентом;
8.2,5. Брати ylacTb в'обговореннi порядку денного cecii Молодiжноi ради i засiданнЯ

е

8.2.6. Оголошувати Еа сесiях Молодiжноi рали i засiдшrн.пr KoMiciT тексти звернень,
зЕuIв, пропозиlliй;
-8.2.'l.
Брати rIасть у роботi KoMicii Молодiжноi рали з правом дорадчого голосу, якщо
BiH не е членом даноi KoMicii;
8.2.8. Вивчати цромадську

д мку з

питЕlIIь,

якi належать до компетенцii МолодiжноТ

ради;
8.2.9. Одержувати необхiдну iнформацiю щодо роботи Молодiхсrоi рали;
8.2.10. Здiйснюе iншi права, передбаченi актаrrци Молодiжноi ради.
8.3. Член

..;

Молодiжноi рали зобов'язаний:

8.3.1. Брати rIасть в засiданнлс cecii Молодiжноi ради;
8.З.2. Бугrr .шеном та,брати )пIасть у роботi KoMicii Молодiжноi рали;
8.3.3. Виконувати рiшенrrя cecii Молодiжноi ради та KoMicii Молодiжноi ради, членом

якоl вlн е;
8.3.4. Дотримуватись Реглшленry Молодiжноi рали;
8.3.5.,Щотримуватись норм моралi, толерантного вiдношення до оточуючих;
8.3.6. Надавати щорiчний звiт про свою робоry;
8.3.7. Представляти в Молодiжнiй ралi iнтереси як навчЕtльного закладу чи органiзацii'
вiд якого/якоi його було направлено до скJIаду Молодiжноi раДИ, так i молодi BcieT
територiальноi громади MicTa Люботин;
8.4. Члени Молодiясlоi рали мtlють прtlво бути присрнiми на сесiях JkоботинськоТ
мiськоi'ради, брати у{асть у засiданнлl комiсiй Люботинськоi Micbkoi рали та працювати
помiчникаrrли депутатiв мiсцевоi ради за згодою cTopiH.
8.5. Кожен .ureH МолодiжноТ ради при голосуваннi мае один голос.

8.6. Члену Молодirкноi рали па строк повЕовФкень видаеться посвiдчення. Зразок
посвiдчення затверджуеться виконtlвtмм KoMiTeToM Молодiжною радою.
9.

Прикiнцевi положення

9.1. Лiквiдацiя "га реорганiзацiя Молодiжноi ради здiйснюеться вiдповiдно

до

встановленому
розпорядження мiського голови за подttнням голови Молодiжноi ради або у
порядку вiдповiдно до вимог чинного зt}конодtlвства УкраiЪи.

9.2. Змiни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому для його
ПРИИIIЯТГЯ ПОРЯДКУ.

,Щодаток

до Положення

Головi Молодiжноi рали
при ЛюботиЕському MicbKoMy головi
(прiзвище та iнiцiали голови молодiжноi ради)

вiд
(прiзвище iм'я та по-батьковi за"явника)

(номер телефону та адреса проживання)

зАявА
, громадянина Украiъи

Прошу зарiжувати мене

Молодiжноi ради

при

JIrоботинському

року

MicbKoMy головi. Стулент/учень

(пiдпис)

