
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
27.10.2017                                            Ужгород                                         № 456 

 

 

Про затвердження складу та  

Положення про Молодіжну раду                                             

при Ужгородській міській раді 

 

 

  Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з метою 

залучення громадян до управління державними справами, 

врахування  суспільної думки при прийнятті управлінських рішень:  

 

           1. Утворити Молодіжну раду при Ужгородській міській раді як 

консультативно-дорадчий орган з питань молодіжної політики, покликаний 

сприяти взаємодії міської ради, виконавчих органів міської ради та молоді 

міста Ужгород. 

2. Затвердити склад Молодіжної ради при Ужгородській міській раді 

згідно з додатком. 

3. Затвердити Положення про Молодіжну раду при Ужгородській 

міській раді (додається). 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. Андріїв 
 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

27.10.2017 № 456 

 

 

СКЛАД 

молодіжної ради 

 

Варшава Олександр  

В’ячеславович                             - голова молодіжної ради 

 

Лошак Олександр                       - студент Ужгородського національного        

Сергійович                                  університету, заступник голови            

                                                     молодіжної ради 

 

члени молодіжної ради: 

 

Бабинець Василь                        - студент Ужгородського національного        

     Васильович                                               університету, громадський активіст                                                                   

   

          Бойко Сергій Шандор                - громадський активіст 

          Сергійович                                

     

          Головчанський Ростислав         - голова профкому студентів УжНУ 

          Васильович                                

Козлова Вікторія                        - громадський активіст 

Сергіївна                                      

 

Коштура Неля                             - голова студентської ради 

Михайлівна                                 географічного факультету УжНУ 

                                                                 

Лутак Євгеній                             - громадський активіст 

Васильович                                

 

        Маховська Катерина                  - голова наукового товариства УжНУ 

                  Іванівна                                     

 

                  Мигович Владислав                   - голова студентської ради 

        Павлович                                     економічного факультету УжНУ 

   

        Микулянець Вікторія                 - голова студентської ради УжНУ 

                  Іванівна                                      



                   

                  Путрашик Катерина                   - голова студентської ради факультету          

        Володимирівна                           іноземної філології УжНУ 

 

     Скрипинець Юрій                      - член UMSA 

          Юрійович                                    

 

     Цап Денис                                  - громадський активіст 

     Іванович                                     

 
  

 Заступник міського голови                                                              О. Білак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

27.10.2017 № 456 

 

        

ПОЛОЖЕННЯ 

про Молодіжну раду міста Ужгород 

 

 1. Загальні положення  

 

Молодіжна рада міста Ужгород (далі - Молодіжна рада) є 

консультативно-дорадчим органом, при Ужгородській міській раді та її 

виконавчому комітеті і створена для здійснення координації заходів, 

пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з 

питань формування та реалізації молодіжної політики, сприяння участі 

молоді міста у формуванні та реалізації молодіжної політики міста в усіх 

сферах життя молоді, координації спільної діяльності молодіжних 

громадських організацій, інститутів громадянського суспільства та органів 

місцевого самоврядування, що займаються реалізацією молодіжної політики 

та активізації участі молоді у політичному, соціальному та економічному 

житті міста. 

Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», іншими 

актами чинного законодавства, рішеннями міської ради, її виконавчого 

комітету, розпорядженнями  міського голови, а також цим Положенням. 

Положення про Молодіжну раду та її склад затверджується 

розпорядженням міського голови. 

 

2. Основні принципи, мета та завдання 

 

Основними принципами Молодіжної ради є: верховенство права, 

законність, демократизм, гласність, ініціативність, матеріальна 

незацікавленість, колегіальність, відповідальність. 

Мета діяльності Молодіжної ради  – створення соціально-економічних, 

політичних, правових та організаційних умов для життєвого самовизначення, 

інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації 

творчого потенціалу як у її власних інтересах, так і в інтересах міста.  

Відповідно до поставленої мети основними завданнями Молодіжної 

ради є: 

- розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації молодіжної 

політики у місті; 

- сприяння забезпеченню координації дій органів місцевого 

самоврядування з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, 

проведенню роботи з роз’яснення її цілей та завдань; 



- розроблення механізму взаємодії виконавчих органів міської ради і 

молодіжних громадських організацій на засадах партнерства, відкритості та 

прозорості; 

- сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молоді 

як учасників навчально-виховного процесу; 

- координація роботи молодіжних організацій, органів молодіжного 

самоврядування навчальних закладів, що діють на території міста, в 

напрямку вирішення актуальних проблем молоді міста; 

- сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів 

молодіжних об’єднань громадян; 

- сприяння у забезпеченні постійного зв'язку між міською радою та  її 

виконавчими органами з представниками молоді міста з питань молодіжної 

політики; 

- внесення рекомендацій та пропозицій до міської ради щодо питань 

молодіжної політики; 

- сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-

економічного, політичного та культурного життя міста, шляхом розробки та 

реалізації молодіжних програм; 

- сприяння розвитку студентського та учнівського самоврядування; 

- аналіз, прогнозування та визначення сучасних актуальних і 

перспективних проблем розвитку молоді, участь у розробці заходів 

культурно-просвітницького, виховного та економічного характеру, розвитку 

наукового та інтелектуального потенціалу молоді, формування патріотичних 

та моральних цінностей молоді, формування активної громадянської позиції 

молоді; 

- попередня оцінка та підготовка висновків у вигляді рекомендацій 

стосовно проектів рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського 

голови з питань реалізації молодіжної політики; 

- розвиток всебічних зв’язків молоді міста з молодіжними 

організаціями нашої держави та інших держав; 

- підтримка і організація заходів та ініціатив, націлених на вирішення 

проблем молоді міста; 

- поширення серед молоді волонтерського руxу, спрямованого на 

поліпшення соціального становища та життя молоді міста; 

- сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня 

національної свідомості молоді; 

- інші завдання, які не суперечать законодавству України. 

 

3. Формування та склад молодіжної ради 

    

Молодіжна рада утворюється у складі не більше 25 членів, з 

представників молодіжних організацій, які діють на території м. Ужгород та 

працюють на громадських  засадах, студентів вищих навчальних закладів, 

інших об'єднань громадян та активної молоді міста Ужгород.  



Членом Молодіжної ради може бути громадянин України віком від 14 

до 35 років. 

До складу Молодіжної ради на добровільній основі можуть включатися 

по одному представнику від:  

- відокремлених первинних профспілкових організацій студентів; 

- органів учнівського самоврядування; 

- молодіжниx громадськиx організацій, що зареєстровані та діють в 

межаx міста та займаються громадською діяльністю протягом 1 року. 

Строк повноважень складу Молодіжної громадської ради – 2 роки. 

На першому організаційному засіданні з числа членів Молодіжної ради 

обирається голова Молодіжної ради, який формує персональний склад. Склад 

Молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менш 

як 2/3 від його загального складу. Рішення про обрання голови Молодіжної 

ради приймається простою більшістю голосів членів Молодіжної ради. 

Голова молодіжної ради затверджується міським головою, терміном на два 

роки, не більше ніж два строки поспіль. 

Секретар та заступник голови Молодіжної ради обираються з числа 

членів ради, на засіданні  Молодіжної ради, за поданням голови Молодіжної 

ради, простою більшістю присутніх на засіданні членів. 

У разі тимчасової відсутності голови Молодіжної ради його обов'язки 

виконує заступник голови Молодіжної ради. 

Повноваження секретаря та заступника голови Молодіжної ради 

можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на 

підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції простої більшості 

членів Молодіжної ради. 

Термін повноважень Молодіжної ради становить два роки з моменту 

набуття повновавжень, який відраховується з дня проведення першого 

засідання новосформованого складу Молодіжної ради. 

Повноваження членів Молодіжної ради припиняються одночасно з 

припиненням повноважень Молодіжної ради. 

 

4. Порядок роботи Молодіжної ради 

 

Основною формою роботи Молодіжної ради та вищим рівнем 

прийняття колегіальниx рішень представниками молоді міста є засідання. 

Засідання Молодіжної ради скликаються за рішенням голови 

Молодіжної ради або за рішенням не менш ніж третини членів від загального 

складу Молодіжної ради за потребою, але не рідше одного разу в місяць. 

Молодіжна рада може встановлювати дату проведення своїх засідань 

відповідно до затвердженого плану роботи. 

Засідання Молодіжної ради та прийняті рішення оформляються 

протоколом, який веде секретар Молодіжної ради. Засідання є правомочним, 

якщо на ньому присутні більше половини загальної кількості членів 

Молодіжної ради. Рішення приймається простою більшістю голосів, 

присутніх на засіданні членів Молодіжної ради. 



Головуючим на засіданні є голова Молодіжної ради. У  разі відсутності 

голови Молодіжної ради засідання веде його заступник. 

Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та 

секретарем Молодіжної ради. Рекомендації або загальна думка більшості 

членів  Молодіжної ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у 

протоколі засідання. 

Рішення Молодіжної ради приймається відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. Уразі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос голови Молодіжної ради. 

Окрема думка члена Молодіжної ради, який голосував проти прийняття 

рішення, заноситься до протоколу. 

Рішення Молодіжної ради носять рекомендаційний характер для 

органів місцевого самоврядування. 

Голова, його заступник, секретар та члени Молодіжної ради беруть 

участь у її роботі на громадських засадах. 

Рішення Молодіжної ради оприлюднюються на офіційному веб - сайті 

Ужгородської міської ради. Оригінали рішень Молодіжної ради зберігаються 

у  секретаря Молодіжної ради.  

 

5. Повноваження, права та обов’язки Молодіжної ради 

  

Молодіжна рада організує свою роботу шляхом прийняття рішень з 

питань, які входять до її компетенції та організовує її виконання. 

Молодіжна рада розглядає та вирішує питання, віднесені до її 

компетенції цим Положенням: 

- обирає зі свого складу голову Молодіжної ради, заступника голови 

Молодіжної ради, секретаря Молодіжної ради; 

- утворює й ліквідовує комітети, тимчасові комісії та робочі групи для 

виконання своїх повноважень; 

-  у межах своїх повноважень приймає рішення; 

- направляє до міської ради пропозиції з питань молодіжної політики; 

- приймає рішення про дострокове припинення повноважень 

Молодіжної ради; 

- одержує в установленому порядку від органів місцевого 

самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується 

напрямків та завдань Молодіжної ради; 

- надає інформацію для її розміщення на офіційному веб-сайті 

Ужгородської міської ради; 

- розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, 

спрямовані на виконання своїх завдань; 

- затверджує порядок денний  засідання; 

- опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій із 

громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування та реалізації 

державної молодіжної політики і подає їх в установленому порядку; 



- проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики 

у молодіжній сфері, взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, 

готує пропозиції щодо його вдосконалення; 

- узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих 

громадських організацій, щодо підготовки проектів міських програм, рішень 

міської ради та її виконавчого комітету з метою врахування інтересів молоді; 

- бере участь у розробці проектів рішень міської ради та її виконавчого 

комітету з питань молодіжної політики, підготовці інформаційних та 

аналітичних матеріалів, що належать до її компетенції; 

- бере участь у проведенні моніторингу виконання міських Програм, 

рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань реалізації державної 

політики у молодіжній сфері та готує пропозиції за його результатами; 

- забезпечує проведення експертної оцінки рішень органів місцевого 

самоврядування, які стосуються інтересів молоді міста та реалізації 

молодіжної політики; 

- розробляє та ініціює внесення на розгляд виконавчого комітету 

міської ради проектів рішень з питань, що належать до компетенції 

Молодіжної ради; 

- подає міському голові рекомендації та пропозиції з питань правового і 

соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів; 

- систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової 

інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання; 

- організовує «круглі столи», семінари, конференції з метою обміну 

досвідом; 

- підтримує організацію та проведення різноманітних заходів; 

- здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству 

України; 

- рішення Молодіжної ради є обов’язковими  до  виконання її   

членами. 

 

6. Функціональні обов’язки членів Молодіжної ради 

 

Голова Молодіжної ради:  

- представляє Молодіжну раду; 

- забезпечує взаємодію Молодіжної ради з міською радою та її 

виконавчим комітетом; 

- веде засідання Молодіжної ради; 

- підписує рішення, прийняті Молодіжною радою; 

- забезпечує дотримання розкладу роботи Молодіжної ради; 

- має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання 

Молодіжної ради; 

- приймає рішення про дострокове припинення повноважень члена 

Молодіжної ради; 



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

організацію роботи Молодіжної ради. 

 Заступник голови Молодіжної ради: 

          - виконує обов’язки голови Молодіжної ради у разі відсутності голови 

або неможливості здійснення ним своїх повноважень; 

         - здійснює контроль за виконанням рішень Молодіжної ради та 

доручень голови; 

         - у разі відсутності секретаря Молодіжної ради призначає особу із 

членів Молодіжної ради для тимчасового виконання його функцій. 

Секретар Молодіжної ради забезпечує поточну роботу Молодіжної 

ради: 

- повідомляє членів  Молодіжної ради про час і місце проведення 

засідань Молодіжної ради  та  питання, які передбачається внести на розгляд 

засідання Молодіжної ради; 

- організує підготовку засідань Молодіжної ради, питань, що вносяться 

на розгляд засідань Молодіжної ради; 

- забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до 

виконавців, а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення та 

контролює їх виконання; 

- сприяє членам  Молодіжної ради у здійсненні їх повноважень; 

- формує порядок денний засідання Молодіжної ради та погоджує його 

з головою Молодіжної ради; 

- веде діловодство Молодіжної ради, забезпечує схоронність цих справ. 

 Члени Молодіжної ради: 

- беруть участь у засіданнях Молодіжної ради; 

- виконують доручення голови Молодіжної ради. 

 

7. Прикінцеві положення 

 

Міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, 

керівники виконавчих органів  міської ради (за згодою) можуть бути 

присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що 

належать до їхньої компетенції. 

На засідання постійних комісій міської ради, виконкому, сесії міської 

ради, при розгляді питань, які впливають на життя молоді міста, можуть бути 

запрошені представники Молодіжної ради. 

Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються 

розпорядженням міського голови за поданням голови Молодіжної ради. 

Зміни до персонального складу Молодіжної ради затверджуються 

розпорядженням міського голови. 

Молодіжна рада припиняє свою діяльність за розпорядженням міського 

голови. 

 
 

____________________________________________ 


