
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Молодіжну раду при Департаменті молодіжної політики та спорту 

 Івано-Франківської міської ради 

1. Загальні положення 

Молодіжна рада є консультативно-дорадчим органом при департаменті 

молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради, утвореним з 

метою залучення молоді до розв’язання та реалізації молодіжної політики в 

місті Івано-Франківську, сприяння демократизації суспільства, розвитку 

молодіжного руху та студентського самоврядування. У своїй діяльності 

Молодіжна рада керується Конституцією та  законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, положенням про 

Молодіжну раду та своїми рішеннями. Молодіжна рада здійснює діяльність 

відкрито та публічно, її рішення та заходи висвітлюються у засобах масової 

інформації. Молодіжна рада може залучати до співпраці представників 

громадських організацій (далі — інститути громадянського суспільства)  та 

об’єднань громадян, окремих громадян з активною життєвою позицією. 

Молодіжна рада є незалежною від впливів політичних, релігійних та 

громадських об'єднань. 

Положення про Молодіжну раду погоджується з директором 

Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської 

ради, та схвалюється на засіданні Молодіжної ради. У такому ж порядку 

вносяться зміни та доповнення до чинного Положення про Молодіжну раду. 

2. Основні завдання 

Завданнями Молодіжної ради є: 

- залучення молоді до участі у реалізації державної молодіжної 

політики на місцевому рівні; 

- забезпечення постійного зв’язку та взаємодії між органами місцевої 

влади з одного боку і представниками молодіжних громадських організацій 

та органами студентського самоврядування з іншого боку; 

- аналіз, прогнозування та визначення сучасних актуальних проблем 

розвитку молоді, участь у розробленні заходів культурно-просвітницького та 

виховного характеру, формування патріотичних, моральних якостей та 

активної життєвої позиції молоді; 

- сприяння розвитку молодіжного руху на місцевому рівні; 



          - сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки 

під час формування та реалізації державної молодіжної політики. 

3. Права 

Для виконання своїх завдань Молодіжна рада має право: 

- брати участь в організації та проведенні нарад, семінарів, 

конференцій, засідань консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів, що діють при міському голові та виконавчих органах міської ради за 

напрямом діяльності; 

- бути присутніми на сесіях міської ради та засіданнях виконавчого 

комітету міської ради; 

- вирішувати з керівниками виконавчих органів міської ради питання, 

необхідні для виконання завдань, одержувати від них у встановленому 

порядку інформацію, що стосується напрямів діяльності Молодіжної ради; 

- утворювати комісії, експертні та робочі групи для виконання окремих 

завдань; 

- розробляти, організовувати та проводити у встановленому порядку 

заходи, спрямовані на виконання своїх завдань; 

          - збирати, узагальнювати та подавати департаменту молодіжної 

політики та спорту інформацію про пропозиції інститутів громадянського 

суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення 

щодо реалізації молодіжної політики; 

          - організовувати публічні заходи для обговорення актуальних питань 

розвитку молодіжної політики; 

4. Структура та склад 

          Молодіжна рада складається з членів Молодіжної ради. 

          Увійти до складу Молодіжної ради може молода людина – член 

територіальної громади м. Івано-Франківська віком від 14 до 35 років, що 

навчається на момент обрання у навчальних закладах I–IV рівнів акредитації, 

професійно-технічних навчальних закладах, середніх загальноосвітніх 

навчальних закладах міста та делегована до складу Молодіжної ради 

навчальним закладом, представники громадських, релігійних, благодійних 

організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, 

організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших 

непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до 

законодавства України  висунуті вищим органом інституту громадянського 

суспільства. 



Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом  

голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати 

участь у роботі Молодіжної ради та внесені інститутами громадянського 

суспільства.  

Кількісний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами. 

Строк повноважень складу Молодіжної ради — два роки. 

До складу Молодіжної ради може бути обрано не більше ніж по одному 

представнику від кожного інституту громадянського суспільства. 

Членство в Молодіжній раді є індивідуальним. 

Для формування складу Молодіжної ради департамент молодіжної 

політики та спорту утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів 

за участю інститутів громадянського суспільства та органу, при якому 

утворюється Молодіжна рада. 

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у 

довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу 

інституту громадянського суспільства або органу студентського 

самоврядування. 

На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників 

установчих зборів, кандидатур до нового складу Молодіжної ради та у разі 

потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що повідомляє в 

прийнятний спосіб. 

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається 

голова зборів, секретар, лічильна комісія. 

Начальник департаменту молодіжної політики та спорту затверджує 

склад Молодіжної ради на підставі протоколу установчих зборів. 

Членство в Молодіжній раді припиняється на підставі рішення 

Молодіжній ради у разі: 

- систематичної відсутності члена Молодіжної ради на її 

засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази) – за 

поданням президії; 

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, 

якщо інше не передбачено його установчими документами, про 

відкликання свого представника та припинення його членства в 

Молодіжній раді – за поданням президії; 

- скасування державної реєстрації інституту громадянського 

суспільства, представника якого обрано до складу Молодіжної 

ради – за поданням президії; 

- подання членом громадської ради відповідної заяви. 

 

 

Вищим керівним органом Молодіжної ради є загальні збори. 

 

В період між загальними зборами діяльністю Молодіжної ради керує 

президія. 

 



Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на 

її першому засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю 

голосів присутніх на засіданні членів Молодіжної ради (за наявності 

кворуму). 

 

Голова Молодіжної ради має двох заступників, які обираються з числа 

членів ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів громадської ради (за наявності кворуму). 

 

Повноваження голови Молодіжної ради можуть бути припинені за 

рішенням Молодіжної ради у разі припинення його членства у раді, а також 

виникнення підстав, передбачених Положенням про Молодіжну раду. 

 

Голова Молодіжної ради (у разі його відсутності – один із заступників 

за призначенням голови Молодіжної ради): 

 

- організовує діяльність Молодіжної ради, виконання нею взятих 

на себе зобов’язань та розроблених нею заходів. 

- здійснює розподіл обов’язків між членами  Молодіжної ради. 

- взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями, громадськістю та засобами масової інформації. 

- затверджує функціональні обов’язки заступника голови та 

членів  Молодіжної ради. 

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань; 

- підписує документи від імені Молодіжної ради; 

   Члени Молодіжної ради: 

- виконують свої обов’язки та повноваження відповідно до 

напрямів діяльності Молодіжної ради. 

- подають голові Молодіжної ради пропозиції щодо діяльності 

Молодіжної ради. 

5. Організація роботи 

Основною формою роботи загальних зборів Молодіжної ради є 

засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на 

квартал. Позачергові засідання Молодіжної ради можуть скликатися за 

ініціативою однієї третини загального складу її членів. 

Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо на ньому присутні 

більше 50 % її членів. 

Засідання Молодіжної ради проводяться відкрито. 



У засіданнях Молодіжної ради бере участь з правом дорадчого голосу 

уповноважений представник департаменту молодіжної політики та спорту 

Івано-Франківської міської ради. 

За запрошенням голови Молодіжної ради у її засіданнях можуть брати 

участь інші особи. 

Рішення Молодіжної ради приймається відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні (за наявності 

кворуму). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого 

на засіданні. 

Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є 

обов'язковими для розгляду департаментом молодіжної політики та спорту 

Івано-Франківської міської ради. 

Рішення департаменту молодіжної політики та спорту Івано-

Франківської міської ради, 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 ради та 

громадськості в прийнятний спосіб. 

 

 


