
 

Положення  
про Молодіжний Парламент міста Олександрії 

 
Розділ 1. 

Загальні положення 
 

1. Молодіжний парламент м. Олександрії є представницьким органом молодіжного 
самоврядування міста, який представляє інтереси молоді та здійснює в її інтересах 
повноваження на період роботи Олександрійської міської ради. 

2. Метою діяльності Молодіжного парламенту є розробка та внесення питань щодо 
молодіжної політики на сесії Олександрійської міської ради через управління освіти, молоді 
та спорту  міської ради, яке координує діяльність Молодіжного Парламенту; формування 
громадської самосвідомості молоді, а також розвиток молодіжного самоврядування у місті. 

3. Завданням Молодіжного Парламенту є сприяння реалізації громадської активності 
молоді. 

4. Повноваження Молодіжного Парламенту передбачені цим Положенням. 
5. Молодіжний Парламент здійснює свою діяльність на території м. Олександрії. 

 
Розділ 2. 

Порядок формування, повноваження та відповідальність  Молодіжного Парламенту 
 

1. До Молодіжного Парламенту обирається молодь, яка навчається у навчальних 
закладах. Вік депутатів 14-18 років. 

2. Заклад, визначає склад свого депутатського представництва шляхом обрання його 
на загальних зборах відкритим голосуванням учасниками зборів представництвом –  
1 депутат від 200 осіб, але не менше як 1 представник. Протокол загальних зборів та 
характеристика на делеговану особу протягом трьох днів надсилається до управління освіти, 
молоді та спорту міської ради. Заклад має право відкликати свого депутата, замінивши його 
іншим. 

3. Молодіжний Парламент має право:  
- брати участь у формуванні молодіжної політики міста; 
- брати участь у роботі постійних комісій міської ради, а також у роботі сесій міської 

ради з правом дорадчого голосу; 
- вносити у встановленому порядку пропозиції з питань молодіжної політики в місті, 

її правового та соціального захисту; 
- створювати постійні та тимчасові комісії, секретаріат Молодіжного Парламенту; 
- обирати голову Молодіжного Парламенту. 

 
Розділ 3. 

Структура Молодіжного Парламенту 
 

1. Голова Молодіжного Парламенту. 
2.  

1) На чолі Молодіжного Парламенту стоїть голова Молодіжного Парламенту (далі – 
голова). Йому підпорядковуються голови постійних комісій, а також секретар Молодіжного 
Парламенту. 

2) Голова обирається не менше як двома третинами голосів від загальної кількості 
депутатів Молодіжного Парламенту на строк повноважень Молодіжного Парламенту 
відкритим голосуванням за поданням оргкомітету. 

3) Голова: 
- здійснює загальне керівництво Молодіжним Парламентом; 
- підписує рішення Молодіжного Парламенту; 
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- скликає сесії Молодіжного Парламенту, формує порядок денний сесії;  
- представляє Молодіжний Парламент у відносинах з органами місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, організаціями та установами, підприємствами, 
незалежно від форм власності, громадянами; 

- співпрацює з міським головою та керівництвом міської ради. 
4) Повноваження голови починаються з моменту оголошення результатів голосування 

і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної особи.  
5) Повноваження голови можуть бути припинені достроково  у випадках грубого або 

неодноразового порушення ним правил і порядку, встановлених даним положенням. Рішення 
про дострокове припинення повноважень голови приймається Молодіжним Парламентом 
шляхом відкритого голосування не менш як двома третинами за погодженням з управлінням 
освіти, молоді та спорту міської ради. 
 

2. Заступники голови Молодіжного Парламенту 
 

1) Голова Молодіжного Парламенту має трьох заступників згідно з посадовими 
обов’язками заступників міського голови з числа депутатів, які затверджуються Молодіжним 
Парламентом за поданням голови Молодіжного Парламенту, якщо за них проголосувала 
половина плюс один голос від загальної кількості депутатів Молодіжного Парламенту. 

2) Заступники голови Молодіжного Парламенту: 
- співпрацюють із заступниками міського голови визначеного напрямку роботи; 
- вносять пропозиції до розгляду  на сесійні засідання Молодіжного Парламенту; 
- є підконтрольними голові Молодіжного Парламенту. 

 
3. Секретаріат Молодіжного Парламенту 

 
1) Виконавчим органом Молодіжного Парламенту є секретаріат, який забезпечує 

організаційну діяльність Молодіжного Парламенту. До секретаріату входять по одному 
представнику від постійних комісій Молодіжного Парламенту. Члени секретаріату 
визначаються головами постійних комісій. 

2) Керує роботою секретаріату секретар Молодіжного Парламенту, який 
призначається головою Молодіжного Парламенту з числа депутатів. Співпрацює з 
секретарем міської ради. 
 

4. Постійні та тимчасові комісії Молодіжного Парламенту 
 

1) Постійні комісії Молодіжного Парламенту є органом з числа депутатів для 
вивчення, попереднього розгляду і підготовки рішень Молодіжного Парламенту. 

2) Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, 
якщо в них бере участь не менше як половина від загального її складу. 

3) Список постійно діючих комісій Молодіжного Парламенту: 
- з питань містобудування, екології та раціонального природокористування; 
- з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення; 
- з питань засобів масової інформації; 
- мандатна з питань депутатської етики; 
- з питань освіти, культури, молоді та спорту. 

4) Голови постійно діючих комісій обираються з депутатів Молодіжного Парламенту, 
якщо за них проголосувала половина плюс один голос від загальної кількості депутатів. 

5) Для розгляду окремих конкретно визначених питань Молодіжний Парламент 
створює тимчасові комісії, повноваження яких припиняються з моменту прийняття 
Молодіжним Парламентом остаточного рішення щодо результатів роботи тимчасових 
комісії. 
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Розділ 4. 
Організація роботи Молодіжного Парламенту 

 
1. Молодіжний Парламент проводить свою роботу сесійно згідно з планом роботи 

міської ради. Сесія складається з пленарних засідань Молодіжного Парламенту  
(в депутатський день міської ради), роботи постійних та тимчасових комісій. 

 
Проведення пленарних засідань Молодіжного Парламенту 

 
2. Перша сесія скликається оргкомітетом, який затверджується розпорядженням 

міського голови, її відкриває та веде голова оргкомітету. 
3. Сесія є правомочною, якщо в парламентському засіданні бере участь не менше як 

половина плюс один депутат від загальної кількості. 
4. Кожна постійна комісія Молодіжного Парламенту має свого радника – фахівця по 

напрямку роботи, який обирається за поданням управління освіти, молоді та спорту міської 
ради простою більшістю голосів комісії Молодіжного Парламенту. 

 
 

 


