
ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

01.02.2019 смт Покровське № 17

Про затвердження Положення про 
Єдину учнівську раду «8Гаг Ьеа§ие»
Покровської об’єднаної територіальної громади

Керуючись у своїй діяльності Конституцією України, Законами України 
«Про освіту», «Про позашкільну освіту», Конвенцією про права дитини, 
Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, з метою стгзрення 
умов для розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді, сприяння її 
самореалізації розвитку соціальної та життєвої компетентності, надання 
учнівській молоді знань і навичок, необхідних для активної участі в житті 
громади, суспільства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Єдину учнівську раду «8їаг Єеа§ие» 
Покровської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком.

2. Координацію роботи за виконанням даного наказу покласти на 
спеціаліста І категорії відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
селищної ради Мокієнко М.М., контроль залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту виконавчого
комітету селищної ради Н.В. ВЛАСОВА



Додаток
до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту виконавчого 
комітету селищної ради 
від 01.02.2019 року № 17

Положення
про Єдину учнівську раду «$1аг Ьеа§ие»

Покровської об’єднаної територіальної громади

І. Загальні положення
1.1. Єдина учнівська рада «8їаг Ьеа§ие» (далі - рада) - це добровільне 

незалежне об'єднання осередків дитячого самоврядування закладів загальної 
середньої освіти Покровської селищної ради.

1.2. Рада є нейтральною до будь-якого політичного руху.
1.3. Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, 

Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про об'єднання 
громадян», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», розпорядчими документами селищного 
голови, відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської 
селищної ради, даним Положенням.

1.4. Діяльність ради будується на засадах законності, добровільності, 
самоврядування, гласності, рівноправності його членів і поширюється та всі 
заклади загальної середньої освіти Покровської селищної ради.

1.5. Рада взаємодіє з державними установами, органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями та об'єднаннями, які 
дотримуються демократичних і гуманістичних принципів, співпрацює з 
батьками дітей та підлітків.

1.6. Рада у встановленому порядку має бланки встановленого зразка зі 
своєю символікою.

1.7. Місце знаходження ради: вул. Дмитра Яворницького 128, 
смт Покровське, Покровський район, Дніпропетровської області, , індекс 
53600.

II. Мета та завдання
2.1. Мета ради:
2.1.1. Захист прав та інтересів дітей на різних рівнях;
2.1.2. Створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її 

до участі у прийнятті рішень на рівні селища, сіл, об’єднаної територіальної 
громади.

2.1.3. Налагодження контактів, обмін інформацією і координація дій 
учасників ради та реалізація спільних проектів.

2.1. 4. Всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, 
здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.



2.1.5. Поширення серед дітей інформації про шляхи захисту своїх прав 
та свобод.

2.2. Завданнями ради є:
2.2.1. Формування навичок самоврядування, соціальної активності і 

соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності.
2.2.2. Об’єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих 

справ; розвиток їх творчих здібностей.
2.2.3. Сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню молоді.
2.2.4. Формування суспільно-громадського досвіду особистості, 

розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу.
2.3. Для здійснення мети і завдань, визначених цим Статутом, Рада:
2.3.1. Представляє і захищає законні інтереси своїх членів у 

громадських та державних органах.
2.3.2. Одержує від відділів та органів місцевого самоврядування 

інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань.
2.3.3. Проводить соціологічні дослідження серед дітей та підлітків з 

питань їх життєдіяльності.
2.3.4. Налагоджує шляхи співробітництва з дитячими, молодіжними 

організаціями, Парламентами дітей в Україні та за її межами.
2.3.5. Всебічно підтримує дитячі, молодіжні організації, фонди, 

установи в розробці та реалізації молодіжних програм.
2.3.6. Складає та реалізовує різноманітні програми для дітей та 

підлітків.
2.3.7. Організовує семінари, тренінги, конференції, масові заходи 

дозвілевої направленості та інше.
2.3.8. Може видавати свою газету, мати свою особисту сторінку в 

соціальних мережах, вести свій особистий блог.

III. Члени Ради. їх права та обов’язки.
3.1. Члени Ради:
3.1.1. Рада є представницьким органом і складається з членів 

учнівського самоврядування усіх закладів загальної середньої освіти, які 
організовують його діяльність.

3.1.2. До складу Ради входить активна молодь закладів загальної 
середньої освіти Покровської селищної ради віком від 14 до 18 років, яка 
добровільно заявила про бажання брати участь у роботі ради. Кількісний 
склад ради визначається та затверджується відділом освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Покровської селищної ради з урахуванням пропозицій 
молодіжних громадських організацій та спілок, органів учнівського 
самоврядування загальноосвітніх закладів, активної молоді селища.

3.1.3. Склад ради формується з врахуванням тендерної рівності, 
представники однієї зі статей мають складати не менше ніж 40%.

3.1. 4. Члени ради обираються терміном на 2 роки, шляхом 
самовисування.

3.1. 5. Членство в раді є індивідуальним.



3.2. Члени Ради мають право:
3.2.1. На захист своїх прав та законних інтересів;
3.2.2. Вносити свої пропозиції щодо роботи ради;
3.2.3. Брати участь у діяльності ради, обирати, бути обраними на 

керівні посади;
3.2.4. Брати участь у культурно -  масових заходах;
3.2.5. Звертатись до керівництва ради з будь -  яких питань діяльності

ради;
3.2.6. Вийти з членів ради за власним бажанням.
3.3. Член ради втрачає свої повноваження в такому разі:
3.3.1. Закінчується термін повноважень;
3.3.2. За власним бажанням;
3.3.3. згідно рішення сесії Учнівської ради за аморальну поведінку, чи 

таку, що не відповідає званню «Лідер», «Член ради».
3.3.4. Учнівська рада може мати консультантів та куратора з числа 

людей старших 18 років, що мають досвід з певних питань діяльності ради.
3.3.5. Консультанти та куратори певних програм здійснюють свою 

діяльність за власним бажанням.
3.3.6. Консультанти та куратори не приймають участь у виборах та 

голосуванні, а мають право дорадчого голосу.
3.3.7. Консультанти затверджуються рішенням Сесії чи Учнівською 

радою.

IV. Організація роботи та керівні органи ради дітей.
4.1. Організація роботи Ради:
4.1.1. Сесії ради проходять 4 рази на рік.
4.1.2. Учнівська рада збирається 1 раз на два тижні.
4.1.3. Між сесіями працюють консультпункти. Які надають 

інформаційну чи методичну допомогу членам ради за їх запитами.
4.1.4. Рішення приймаються сесією за наявності не менше 2 

представників від кожної школи.
4.2. Сесія ради:
4.2.1. Приймає рішення, затверджує чи вносить зміни до 

Положення регламенту, програм діяльності, плану роботи;
4.2.2. Заслуховує звіти депутатів за звітний період;
4.2.3. Може висловити недовіру щодо діяльності одному із депутатів

Ради;
4.2.4. Обирає делегатів для роботи у міжнародних та 

всеукраїнських органах самоврядування дітей та молоді, інших дитячих 
та молодіжних форумах.

4.3. У період між сесіями працюють:
4.3.1. Рада координаторів (збирається не менше чотирьох разів, на рік);
4.3.2. Рада лідерів (відповідно окремого плану роботи);



4.3.3. Організаційний комітет, який складається з депутатів Ради 
(систематично працює протягом року) приймає рішення. Затверджує чи 
вносить зміни до Положення, Програм діяльності, плану роботи.

V. Заключні положення.
5.1. Припинення діяльності ради здійснюється шляхом ліквідації чи 

реорганізації ради за рішенням Сесії ради не менше як 2/3 обраних членів 
ради.

5.2. Зміни і доповнення до Положення вносять члени ради з наступним 
затвердженням на Сесії ради.

5.3. Учнівська рада може мати свою символіку.

Спеціаліст І категорії відділу 
освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету селищної ради

А]Іо/амил£, М.М. Мокіснко




