
ВИШГОРОДСЬКА РАЧОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
КИIВСЬКОI ОБJIАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Виконуючий обовОязки
голови адмilriстрашiТ

хр |fl

Про Молодiжну раду при
вишгородськiй район нiй
державнiй адмiнiстрацiТ

Вiдповiдно до законiв УкраТни uПро мiсцевi лержавнi адмiнiстрацiТ>, uПросприяння соцiальному стаНовJIенню та розвитку молодi в YKpaTHi>, постаIIовиКабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l8.рул"r 20l8 року лlь1l98 uПро затвердженнятипових положень про молодiжнi консультативно-дорадчi op.br,"u, протоколч
установчих зборiв для формування молодiжнот Ради np" [3ишгородськiй
районнiЙ лержавнiй адмiнiстраrtiТ вiд l0 вересня z1lc; pony Йt,

1, УтворитИ МолодiжнУ радУ прИ ВишгорОдськiЙ районнiй лерiкавrriйадмiнiстрацiт.
2, ЗатвеРдитИ склаД Молодiжноi Ради при Вишгородськiй районнiйдержавнiй адмiнiс.граrriТ згiдно з додатком 1.
3. Затвердити Положення про lVIолодiжнУ радУ при Вишгородськiй

районнiй державнiй адмiнiстрацii згiдно з додатком 2.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на засl,уI]ника

голови адмiнiстрацiт згiдно з розподiлом обов'язкiв.
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Долаток l
зАтвЕрд}|(Ено
розпорядження ви конуючого
обов'язки голови ВишгоролськоТ
район н9 l9ржавноi aдtMi нiс.гра цii
,ё0 ,r,бфr |20lg року Nч Цfr

склАд
МолодiжноТ ради при Вишгородськiй

район нiй дер)t(а внiй адм i rriст.рацiТ
- голова N'[ололiхtноТ ради

(за згодою);

- IIерIIrий зас,гlzt-lник l.оJlови N4o;ro.,tiжHol'

ради (за згодою);

- застуIIник гоJIОви N4о"llоЛiжноr' ра,ци
(за згодою);

- секре.гар 1\4о;lодiжноТ раilи
(за згодокl);

Ч.llени IVIо;lодiжноТ рали :

_ IIрелставник грома.Ilи MicTa Виtrtгоро/t (за
згодоltl);

- представник громали Micтa Виlttгоро/r
(за згодою);

- t]редставл{ик громаllи ce;ta Лебеr,lilзка
(за зголою);

- представник громади MicTa Вишгорсlд
(за зг,одоrо);

- представник громади MicTa Вишгород
(за згоztоrо);

представ}{ик громади MicTa L3r.rшгорсlд
(за згодою);

- Irрелставник громади ce.lta HoBi Пет.рiвlti
(за згодоrо);

Геращенко
Микита Вадимович

Сиваш
олег Анатолiйович

Зайченко
Валерiя Валентинiвна

Полiводський
Тарас Олександрович

Абисова
Iрина Костянтинiвна

Безверхнiй
Олександр Миколайович

Березинець
Ганна BiKTopiBHa

Бондаренко
Анастасiя Вiталiтвна

Бондаренко
Слизавета PoMaHiBHa

Бондаровська Ангелiна
Альбертiвна

Власенко
Ольга Сергiiвна



Гайдар
Анастасiя АркалiТвна

Гиренко
Владислава Олександрiвна

Григор'св
Леонарл Сергiйович

,Щанчина
Марiя ОлексiТвна

.Щмитренко
Анастасiя Володимирiвна

.Щунайський
Iгор Вiталiйович

Iльченко
Володимир Iгорович

каймачнiкова
Валерiя СергiТвна

Кияниця
Олександр Олександрович

Кривошей
Антон Вiкторович

кшишковська
Анна олексiiвна

MaxoHiHa
Радiслава Валерiiвна

- 
Миронюк
Карина Олександрiвна

Москалюк
Анастасiя Вiталiтвна

Нечепоренко
ОлексЁндра Юрiiвна

представник громади села I loBi lleTpiBlti

(за зго:tоtо);

- представItик громади села CTapi I tетрiвчi

(за зголоrо);

- представник громали MicTa Виrtlгоро/t (,за

згодоrо);

- ltре/tсl,авник l,ромаlци ce;ta Лю,гilк

(за згоltою);
- представник громади села JIебедiвка

(за згодоrо);

представlIик громаДИ t!'IicTa L]иLtlгсlрtlл (,за

згодоrо);

пре.цставник громади сеJIа HoBi ПeтpiBrti

(за згодсlrо);

представник громади MicTa Виt-ltгороrt (за

згодою);

llредставник I,ромали ceJla I-Iовосiлкt,t (,з0

згоltою);

прелставник громади MicTa ВиLrtгороi{ (за

зго.цою),

- llреllсТ,авIlиК I,рома/lИ Micтa Виrrrгороlt (за

згодою);

- представI{ик громади села ГIижча /]убечня

(за зr,олоIо);

- представник громади MicTa I}ишгорrlд (за

згодою);

- Ilреltсl,авник громади ce;ta Нлtiкча !,убс,ttrя

(за згодою);

- llрелставник громали ce,;la HoBi Пel,piBrti

(за згодоrо);



I-Iiколасва
Катерина Олегiвна

овсяницький
Петро Сергiйович

Петровський
Iлля Андрiйович

Редько
Анастасiя Валентинi вна

Сиваш
олег Анатолiйович

викончючий обовоязки
J

керiвltика апарату адмiнiстрачiТ

представник громади села HoBi [1етрiвui
(за згодою);

- представFIик громади MicTa Вишгород (за

згодою );

- преl(ставник I,роN,Iади се"ца HoBi [1el,piBrti
(за згодою);

- прелставник громали MicTa Виtltгоро.ц (за

зго.ltоЮ);

- l]ре/{ставник I,ромади ce.lla l-loBi Ile,rpiBrti
(за згодою);

Io. ФЕщЕ}lко



Додаr-ок 2

ЗАТВЕРД}КЕНО
розпоряджен ням ви коlIуtоч()г()
обовО язки гоJtови I}иltl горо:tськоТ
районноj д9ржа вноi алм iHic гра ltiT
,чИ, /Дбо ЦЕd

, flоло}кЕння
про Молодilltну раду

п ри Ви ш городськiй районнiй лержавнiй адмi н icTpa чiт

I. Загальнi положення
1.1. Молодiжна рада при Вишгородськiй районнiй лержавнiй

аДМiНiСТРаЦii (далi Молодiжна рада) € консультативно-дорадчим,
ПРеДСТаВНицьким органом з питань молодiжноТ полiтики, покликаним сприя,I,и
взаемодiТ виконавчих органiв мiсцевоТ влади та мололi Виluгородського району-
Киiвськоi областi, забезпечувати узгодженiсть дiй у вирiшеннi питань,
ПОВ'ЯЗаНих iз життям молодi та iT участю в ycix сферах життя суспi.llьства,
ОРГаНiЗацiТ та проведенням молодiжних заходiв та iнформаuiйно-навчальноj'
роботи серед молодi.

|.2. У СвоТй дiяльностi Молодiжна рада керусться Конституцiсю
УкраТни та законами УкраТни, актами Президента УкраТr;и i Кабiнеr,у N4irricTpiB
УкраiЪи, розпорядженнями голови ВишгородськоТ районноТ лержавноi'
адмiнiстрацiТ, а також цим Положенням.

1.3. Молодiжна рада систематично iнформус громалськiсть про cвolo
дiяльнiсть i прийнятi рiшення,

1.4. Коорлинацiю дiяльностi (забезпечення примiщенням на час
засiдань Молодiжноi ради, створення необхiдних умови для if роботи) здiйснюс
вiддiл органiзаrцiйно-аналiтичного забезпечення роботи голови, внуr,рiшньот
полiтики, преси та iнформаuiТ апарату ВиrпгородськоТ районноТ лержавноТ
адмiнiстрацiТ.

1.5. Молодiжна рада не належить до релiгiйttих об'слttань i rrолi,гичttих
партiЙ та pyxiB, а користусться принципом надання рiвних можливост,ей
стосовно спiвпрацi з ними. IV[олодiжна рада не мас статусу юридичноТ особи.

II. Основними завданнями МолодiжноТ ради с:
2.|. Розробка рекомендацiй, пропозиrtiй ,га консулы,ування

структурних пiдроздiлiв ВишгородськоТ районноТ державноТ адмirriстрачiТ
щодо реалiзацiТ молодiжноТ полiтики у Вишгородському районi.

2.2. Залучення молодi до мiсцевого самоврядування та стI]орення
системи молодiжного самоврядування в громадi для збалансування r,a найбiльur
ефективного виконання державноТ молодiжноТ полiтики.

2.З. Залучення молодi ло участi у Bcix сферах розtsи,l,ку I,ромади, у 
,loмy

числi у громадському хtиттi,
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2.4. дктивна спiвпраuя з молоддю щодо благоустрою громади та

популяризацiт здорового та безпечного способу життя,

2.5. Поширення серед молодi волонтерського руху, спрямованого на

полiпшення соцiального становища та життя молодi ВишгородщиLIи,

2.6. Вивчення, системаТичниЙ аналiЗ i прогнОзуt]а[lIlя буль-якlrх

соцiальних процесiв у молодiжному середовищi,
2.7. Визначення та обгрунтування прiоритетних напрямlв молодlжно1

полiтики, змiцнення правових та матерiальних гарантiй молодi,

2.8. Здiйснення монiторингу дiяльностi формальних та неформальних

громадських молодiжних органiзацiй та об'еднань, органiв студентського та

учнiвського самоврядування району.

III. Права МолодiжноI ради
з.1. Утворювати постiйнi та тимчасовi робочi органи (комi,гети, KoMiciT,

експертнi групи; вiдповiдно до напрямiв роботи, у разi необхiдностi, залучати

до у"ъ.ri у них посадових осiб структурних пiдроздiлiв, депутатiв, наукових

устаноВ та громадськиХ органiзаЦiй (за погодженням з Тх керiвниками).

з.2. олержувати у встановленому порядку необхiднУ длЯ дiяльностi

iнформаrriю та матерiали.
з.3. Вносити головi адмiнiстрацiТ пропозиuiТ з питань суспi-llьItоl,О

становища, правового та соцiального захисту мололi та реалiзаltiт мололiжнот

полiтики у в"tЦ.ородському районi, що потребують прийняття вiдповiдних

рiшень органiв виконавчот влади чи мiсцевого самоврядування,

з.4. Здiиснювати громадський контроль за виконанняМ прийнятИх pitrleHb

стосовно питань, якi впливають на життя молодi громади, як MictteBoT ра;tи. 
,гак

iii структурних пiлрозлiлiв та виконавчого KoMiTeTy,

2.L5. Складати т.а вносити пропозицiт ло гtроектiв рiшень мiсttевих palt.

що вплиВаютЬ на життЯ молодi населених пунктiв району.
2.1.6. дналiзувати проекти рiшень, розпоряджень орГаНiВ МiСЦеВОТ ВЛаДИ,

якi впливають на життя молодi Вишгородського району, на Тх вiдповiлlriс,гь

державнiй молодiжнiй полiтицi.
2.1,7 . Органiзовувати конференuiТ, збори, семiнари, /lиспу,ги та iHrrri

полiтики.вiдповiднi заходи з питань реалiзашiТ молодiжноТ

IV. склад молодiжнот ради та порядок його формуванtlя
4.1. Кiлькiсний та персонаJIьниЙ склад IVIолодiжноТ ради визначаеться

установчими зборами та не може становити бiльше 35 членiв, Ск;rад
-N4олодiжноТ 

ради Ьuu*u.тося сформованим за умови затвердженI{я не меtlшtс l0

членiв. Строк повноважень складу Мололiжнот ради - два роки,
4,2.Увiйти до складу Молодiжноi ради може:

- самовисуванецЬ - член громади Вишгородського району, tзiком Bi;t 13

до 35 poKiB, що постiйно проживас на територiТ громади;
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- представник ittституте громадянського суспiльства - особа, BikoM вiд lз
До З5 PoKiB, Що е ЧЛеном неуря/lовоТ громадськоi орr,анiзаtliТ, яка зzliйсrlюс cI]oIo
дiяльнiсть на тери,горii Виtlrгороllського району.

4.3. Склад N4олодiжноТ Ради формусться на устаrtовчих збсlрах шляхо\{
рейтингового голосування за осiб, якi особисто присутнi на установчих зборах
та под€u]и вiдповiднi документи.

4.4. Для формування складу МолодiжноТ ради I,олова Rишlгороltськоi
районноi державноТ адмiнiстраuiТ утворюе iнiцiативну групу з метою
пiдготовки проведення установчих зборiв.

ДО СКЛаДУ iНiцiативноТ групи з пiдготовки проведення установчих зборiв
можутЬ входитИ посадовi особИ ВишгорОдськоТ районноТ лержавttоТ
адмiнiстрацii, представники iнститутiв громадянського суспiльства.
представники комунальних закладiв та установ, що працюють З дiтьми,
представники соцiально вi.,tповiдального бiзнесу, члени громаlIських
органiзачiй.

4.5. Не пiзнiше нiж за l0 календарних днiв до проведення установчих
зборiв Вишгородська районна державна адмiнiстрацiя на офiшiйному веб-сай.гi
або в друкованих засобах масовоi iнформацii чи в iнший прийнятний спосiб
оприлюднюс пiдготовлене iнiцiативною групою та погоджене з I{cto
повiдомлення Лро дату, час, мiсце, порядок проведення установчих зборiв,
порядок подання заяв для участi в установчих зборах,

4.6. Щля участi в устаноВчих зборах кандидати на членство в l\4олодiн<lliй
РаДi МаЮТЬ ПОДаТи до iнiцiативноi групи вiдповiдну заяву та iншi документи,
визначеНi iнiцiатИвноЮ IрупоЮ з пiдготОвки та проведеНня установчих зборiв.
Заява на членство та iншi документи можуть подаватися в електроннiй формi у
випадку прийняття такого рiшення iнiцiативною групою.

4,7. Iнiцiативна група перевiряе документи, поданi учасниками, на Тх
вiдповiднiсть вимогам, встановленим цим Положенням.

ПРИймання Заяв для участi в установчих зборах припинясться за
3 календарних днi до Iх проведення.

За результатами перевiрки документiв на вiдповiднiсть встановленим LIим
положенням вимогам iнiцiативна група складас список кандилатiв ло скла/lJ-
МОЛОДiЖНОi РаДи, якi братимуть участь в устаrIовчих зборах та список
представникiв, яким вiдмовлено в участi в установчих зборах, iз зазначенням
пiдстави для вiдмови.

ПiДСТаВаМи ДЛя вiдмови представнику в участi в установчих зборах с:
- НеВiДПОвiДнiсть поданих ними документiв, вимогам цього Гlоложеttllя;
- НеДОСТОВiРНiСть iнформацiТ, що мiститься в документах, поданих дJlя

участi в установчих зборах.
4.8. Пiд час проведення установчих зборiв, якi вiдкрива€ уповноважений

представник iнiцiативнот групи, з числа канлида,гiв до HoBoI,o скJIа](у
молодiжнот Ради обираеться лiчильна комiсiя, голова зборiв, секре.l.ар,
заслуховусться iнформаrriя голови або iншого уповноваженого члена

\\\
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попереднього склалу N4олодirкноТ ради про iT дiяльrriсть, якшо така рада була

утворена, а також обирасться гlовий склад N4олодiжllоТ ради.
4.9, Обраними до складу N4оrlодiжноТ ради вI]ажаю,гься кандиilаl,и, ltlo

набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв. Якшо декiлька каttдидатiв rtабралtl
однакову кiлькiсть го.ltосiв, через шо визначити скJIад N4оло:li>кноТ раilи )
зазначенiй кi"гlькосr,i Llеможливо, по таким каItдtилатам IIрово/lи,l,ься IIoI],I,opllc

r,олосування.
4.10. Рiшенгrя устаtlов(lих зборiв оформлясться протокол()Nl. якLl}"l

скJIадаеться протягом 1,рьох робо.iих лгtiв з момсIt,гу IIроI]с1,1сIIIIя ),с,гilIiоlttlliх
зборiв, пiдгtисусться гоJIовою ,га ceKpeTapeN4 установчих зборiв i Ilоilа("гься
Iзишгородськiй районнiй дерrrtавнiй адмiнiстрацiт, яка його оприлIодlllо(, Iltl

офiцiйному веб-сайтi або в друкованих засобах масовоТ iнформачiТ чи в iгrший
прийнятний спосiб протягом трьох робочих лнiв з момен,гу його налхоjl}ксtIltя.

4.1 1 , Голова ВиltlгородськоТ районноТ /]ержавноТ a;tпliHicl paltii' на

пiдставi протоколу устаI]овLiих зборiв затверд)tус склад МолодiirtllоТ радl.i i

о гIр иJl}одн юс його згi дl to ч и tI I Io г,о закоt-Iолавсl,l]а.
4.|2, Члени N4о-lrодiжноТ ради можуl,ь обира,гися не бi:lь|IIе /li]ox ,герп,riьriв

пiдряд.
4.1З. Що складу N4ололiiкIrоТ Ради входять:

- голова МолодiжrrоТ ради;
- застуIlник голови N4оло,,1iх<ноI ради;
- секретар N4ололiжноТ ради;
- члени N4олодiжноТ рали,

4.|4. Голова I\4олодiжноТ раztи обирасться зi cKJIa/ly ч,ltенiв N4о.lrо,цiirсноt'

ради шляхом вiдкритоr"о гоJIосування бiльшiс,гю вiдt заI-аJIьноl,о cKJla,r()

Молодiх<ноТ ради.
4.15. Голова N4o.1tolliжrroT ради мо}ке /{осl,роково приlIи[{и,I,и сtзсll'

повноваження у разi:
- складення повноважень за його особистою письмовою заявоIо;
- вираження не/]овiри ло нього бiльrlriсr,rо вiд загальIIого скJIаду N{o"lrolti;Klro'i

ради;
- в iнrпих виI]адках, якi унемо}кJI11в-цк)юl,ь йоl,о y.Iacl,b v робо,гi N4o.,to,,tiit;lrtll'

Ради,
Рiшеllня про /dострокове припинення поtsFIоI]ажеIIь голови N4о"гlо;tiх<rtоj'

ра.ци приймас,гься ttlляхом вiдкритого голосування не менпlе ilвo\4a 1,реl,инаi\ll,,I

вiд загального склад}, I\4олодirкrrоТ ради.
4,| 6. ['олова N4оло;tiжгtоi' ради :

4,I6.1. ГIредставJlяе N4олодiжну раду у вiдгrосиIlах з opl-altaN,{lt ltcpяtaBttoT
вJIади, органами мiсl{евого самоврядування, фiзичними i rориJlичн14мlл осtlбалll.t.

пiдписус документи та здiйсrrюс iншi представницькi функr_riТ.
4.|6.2. Контролюс виконання рirшень I\4олодiжноТ ради.
4.\6,З. Головус на засiданнях N4олодiжноТ ради.
4.|6,4.Iliдписус рiшеtIttя, прийнятi N4олодiжною радою, l,ti itrLrri

/Iокуме}rти, що стосуються дiяльнос,гi N4о-подiлtноТ ра,ци.
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4.16.5. Доповiдас на першому засiданнi lvlолодiжноТ ради riаступlrого

скликання про виконану робо,гу.
4,17 . Заступники I,oJIoBI,i I\4олодiжноТ ради:
4.17 ,|. ГIредставляIоть N4олодiжну раду у вiдrlосинirх з оргаI{аN,lи

/]ержавноТ в,llади, орI,анами мiсцевого самоI}ря/(уваltIlя, сРiзичrrимlr i

Iоридичними особами та здiйсrlюють iншi представt,tицькi сРугrкuiТ,

4.\7 ,2. Забезпечу}о,гь виконання рiшrень N4o"lro.,1i>KHoT ра,ци,
4,|7.з. I-оловуIоть на засiданнях I\4олодirкгrоТ Ради у перiол вiдсутIrос,ri

голови МlолодiжrrоТ ради.
4.|1,4. Обираст,ься та rlереобира€ться на засi,,1аннях Mo,to,,li;lttlol' lla.,ttt

бiльшiстrо вiд загального складу ради.
Повlrоваження заступr{ика голови N4олодiхсtlоТ радIl \toxiyTb бl,т,tl

дос.гроково припиненi за рilrlенням Nt[оло:tiжноТ Р8ди, на пi.ltс,гавi llолаIlltя

I.оловИ Молодiжноi ра/]и, абО пропозицiТ бi"тtьillос,гi Bi.lt заI,аJ]ьного cKJIajty

Il4олодiжноI ради.
4.18. Секретар Молодiя<ноТ рали:
4.18.1. Органiзовус t-tiдl,о,говку засiдань N4олоl,tiжноТ рали з tlиl,ань, IIlo

виносяться на розгляд ради.
4.18.2. Забезпечус cBoCLIacHe доведеLltIЯ рiшегrь N4олодi>ttrrоТ радt,l до

виконавцiв i молодi,
4.18.3. Забезпечуе зберiгання офiuiйних документiв, IIов'язаних з

роботою ради.
4.18.4. Вирiшус за дорученням голови МолодiжноТ ради питанllя.

пов'язанi з органiзацiсю дiяльностi МолодiжноТ Ради та ii органiв.

4.18.5. Iнформус Вишгородську району державну алмiнiс,грацiю про

прийнятi на засiданнях lvlолодiжноi ради рiшення та розглянутi питання.

4.18.б. складас звiт про дiяльнiсть молодiжнот ради за piK.

4.18.7. Веде протоколи засiдань МолодiжноТ ради.
4.18.8. Забезпечус членiв Молодiжноi ради необхiдними матерiалами та

iнформаuiсю до засiдань Гу[олодiжноТ ради.
4.18.9. Обирасться та переобирасться на засiданнях МоrrодiжноТ раilИ

бiльшiстю вiд загального склалу ради.
повноваження секретаря Молодiжнот Ради можуть бути достроково

припиненi за рiшенням Молодiжноi раllи, на rriлсгавi llодаttt]я 1,ojlotJи

йолодiжноI ради, або пропозицiТ бiльшостi вiд заг€L,Iьного складу МолодiщноТ

Ради.
4.|9. Члени МолодiжноТ ради:
4.|9.1 . Повноваження члена У Молодiжнiй ралi починаються з дIiя

затвердження складУ новоприЗначеноТ VIолодiжноТ рали i припиняються в .1ень

затвердження складу Молодiжноi ради наступного членства.

4.|g.2. ПовноваженнЯ члена у Молодiжнiй радi можу,гь бу,ги приttинегti

достроково у випадках:
- власне бажання члена Молодiжнот ради скласти свот повноважеriня;



- рiшення засiдання lVlолодiжноi ради
членом покладених FIa нього обов'язкiв;
- рiшення засiдання IVlолодiжноi ради у разi систематичliоI-о невик()l|аl{llя
членом покладених FIa нього обов'язкiв;
- втрата членом МIолодiясноТ ра2lи украТнського I,рома/lянства;
- смерть члена N4олодirrtttоТ радtл.

4.19.3. СистематичLlим невиконанням обов'язкiв LlлеIIом N4олодtiжгlоТ ра:ltи
€:

- вiдсутнiсть без поважних причин бiльtле як /IBa рази на засi,,lаttнях
N4олодiя<ноТ ради;
- I-Iевикоt{ання pitшeHb N4о"ltодirlсноТ ради.

4.19.4. Питання про /lострокове приIlинення повноважень чJIенс],ва у
Ir4олодiхtнiй радi виI{оситься секретарем або головоIо МtlлодiiItlIоТ радtl IIil

розгляд засiдання N4олодiжноТ ралll та затверд)tу€ться :]а )/мови i,олосуваIiltя ]а

припинен}lя пoвlloB&}KeIlb бiльшliстю вiд загаJIьIlого склалу N4o"rIoдixtlroT ра/tи.
4.|9.7 . Член N4оло:liжноТ ради ма€ право:

- ухвального голосу tta засiдаLItlях МолодiлtноТ ради;
- представляти в N4олодiжrriй ралi iнr,ереси як навчаJIьI,tого:]акла/tу tIи

органiзацiТ, вiд якого/якоТ його було напра}]JIено llo скJIалу N4o-ito,,tilt<Hcli' pa;tll.
так i молодi BcicT громади;
- вIlосити пропозицiт i зауваженIlя до порядку денrIого засiдаrtня N4олодirtсltот

ради;
- брати участь в обг,овореннi rlорялку ltенного засi/tання N4o-1ro:tilKHoT ра;tи:
- оголошувати на засiданttях Гr'lолодiх<гrоТ ради гсксl,и JBcpllcitb, jariB"

пропозицiй.
4.19.8. Член N4оло;tiжноТ ради зобов'язаний:

- брати участь в засi/lаннях N4o;lo:.tilKHoT ради'
- виконувати рiшеtлня N4олодiжноТ ради;
- дотримуI]атись норм моралi,,голераIlтI{ого вiдноtлсtItIя /1о о,гочvIочих.

V. Оргаlliзаrцiя роботи Молодiжноi рали
5.1. OcHoBtIoIo форп,rоrо роботи N4оrrолilкноТ ради с засi/(аtttlя.
5.2. Засiдання може бути перIIIим, черговим та позачерI,овим:

- черговi засiдання прово/1яться не рiдrше олного разу на /(ва мiсяlti.
скликаються головоlо N4олодiжноТ ради, а за його вiдсутrIостi - заст)/пIlt{ка\lt4
гоJlови IVlолодiжноТ рали ,

- позачерговi засiдання N4o:ro:tiжHoT ради ск.пикак)ться за iнirtiаr,ивок] I,o.rloBt.]

МолодiжноТ ради, або на вимогу бiльше HilK полови}{и членiв МолодirкlrоТ ради.
вiлповiдна заява подасться cekpeTapro I\4олодiжrrот ради, який зобов'язаtlий за

10 дrriв скJIикати позачерI,оtзе засiдання.
5.З. На гIершIому засi:tаннi може вiлбуваr,ися IlризнаLIенFlя (ttl;lяхtlrl

вiдкритого голосуваtIня простоIо бiльшiстrо гсlлосiв):
-голови МолодiжноТ ради;
- заступника голови N4олодiлtноТ ради;
- секретаря N4олодiжноТ ради.
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5.4. Дiяльнiсть МlолодiжtrоТ ради здiйснюсться вiдловiдно до поточr{оГо

плану, який приймасться на черговому засiданнi МолодiжноТ ради.
Засiдання МолодiжноТ ради е правомочним за умови наявностi бiльLuе

половини членiв вiд ii загального складу.
5.5. Порядок денний засiдання Молодiжноi ради складаеться секретарем

МолодiжноТ ради та доводиться до вiдома членiв МолодiжноТ рали не пiзнirrtе.

нiж за 5 днiв до засiдання.
5.6. Рiшення з питань порядку денного засiдання IVlолодiжноТ раДИ

приймаються бiльшiстю голосiв вiд загального складу МолодiжноТ ради.
5.7. Рiшення МололiжноТ ради оформлю}оться у Rиглялi протоколiвл яКi

пiдписуються секретарем та головою Молодiжноi ради.
5.8. Секретар МолодiжноТ ради призначас дату наступного засiдання.

5,9. Прийнятi рiшення МолодiжноТ ради надаються до Виrшгородtськоt'

районноТ державноТ адмiнiстрачiТ для узгодження та доопрацЮВаННя 1'а

пiдлягають обов'язковiй публiкашii.

VI. Прикiнцевi положення
6.1. Протоколи та витяги iз протоколiв МолодiжноТ ради с

рекомендованими до розгляду Вишгородською районноr<l державною
адмiнiстрацiею.

6.2. Прелставники Виr.r_rгородськоi районноТ державноТ алмiнiс'граrtiТ

можуть бути присутнi на засiданнях МолодiжноТ ради у разi обговоренltя

питань, що н€uIежать до iхньоi компетенцiТ.
6.З. На засiдання, робочi зустрiчi, заходи ВишгородськоТ районноТ

державноi адмiнiстрачii при розглядi питань, якi впливають на життя йололi,

можуть бути запрошенi представники VIолодiжноТ ради.
б.4. Змiни та доповнення до цього положення вносяться за

розпоряДженням ВишгородськоТ районноТ державноТ адмiн icTpauiT за подан ня м

голови МолодiжноI ради на пiдставi рiшення засiдання МIолодirкнот ради.
6.5. Молодiжна рада достроково припиняс повноваження у разi:

- порушення МолОдiжноЮ радоЮ законiв УкраТни та КонституuiТ УкраТни;

- порушення Молодiжною радою умов даного Положення;
- непроведення бiльше як трьох чергових засiдань МолодiжноТ ради пiлрял;

- за рiшенням самоТ МолодiжноТ Ради.
рiшення про припинення повноважень Молодiжнот Ради виноситься

головою Молодiжноi ради, або за iнiцiативи не менше половини члеttiв

молодiжноi ради, на розгJlяд засiдання Мо.гtолiжнот Ради 
,га затверджус I,ься за

умови голосування не менше двома третинами вiд загаJ]ьного скJIаду

МолодiжноТ рали.

Виконуючий обов'язки
ltерiвника апарату алмiнiстра чii

lprrHa ffенисенко

к). ФЕшlЕнко


