
ПРОЄКТ 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Раду молоді, що працює та навчається 

Черкаської обласної організації Профспілки  

працівників освіти і науки України 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Рада молоді, що працює та навчається Черкаської обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України (далі – Рада молоді) 

створюється відповідно до п. 40 Статуту Профспілки працівників освіти і науки 

України (далі – Профспілки) з метою розвитку внутрішньоспілкової демократії, 

залучення лідерів профспілкових організацій, молоді, здобувачів освіти, 

профспілкового активу до більш активної участі в реалізації програмних та 

статутних завдань Профспілки, в розробці та розгляді проєктів документів 

Черкаської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України 

(далі – Обласна організація). 

1.2. Рада молоді формується на добровільних засадах із членів 

профспілкових організацій, що входять до складу Обласної організації та 

затверджується її Президією (далі – Президія обкому). Інші питання, щодо 

структури Ради молоді, обрання її голови, заступників, секретаря вирішуються 

Радою молоді самостійно. 

1.3. З метою врахування інтересів усіх категорій молоді, ґрунтовного та 

якісного прийняття рішень у складі Ради молоді формуються наступні секції: 

- секція здобувачів освіти; 

- секція молоді, що працює. 

1.4. Рада молоді у своїй діяльності керується законодавством України, 

рішенням з’їздів Профспілки, ЦК Профспілки, Статутом Профспілки, 

Основними напрямами діяльності Профспілки, рішеннями Президії обкому та 

цим Положенням. 

1.5. Рада молоді діє на засадах гласності, колегіальності ухвалення рішень, 

добровільності входження до складу Ради молоді і рівноправності членів. 

1.6. Рада молоді, що працює та навчається, підзвітна та підконтрольна 

Президії обкому. 

 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ РАДИ МОЛОДІ, ЩО 

ПРАЦЮЄ ТА НАВЧАЄТЬСЯ 

2.1. Рада молоді, що працює та навчається, за дорученням Президії 

обкому, голови Обласної організації, голови Профспілки або за власною 

ініціативою розглядає питання діяльності Обласної організації, готує проєкти 

постанов, рекомендацій та інших документів за такими напрямами роботи: 

- організаційне зміцнення Обласної організації, її членських організацій, 

посилення мотивації профспілкового членства в закладах освіти серед 

молоді; 



- аналіз ходу реалізації основних напрямів діяльності Обласної 

організації та виконання вимог Статуту Профспілки в первинних 

профспілкових організаціях установ та закладів освіти; 

- підвищення кваліфікації профспілкового активу через удосконалення 

форм і методів профспілкового навчання; 

- участь у розробці та реалізації заходів та рішень щодо оздоровлення й 

організації дозвілля членів Профспілки; 

- участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на розв'язання 

соціально-економічних, правових, культурних та інших проблем молоді, 

що працює та здобувачів освіти; 

- формування пропозицій щодо удосконалення роботи з фізкультурно-

оздоровчої та культурно-масової роботи у профспілкових організаціях; 

- сприяння створенню в організаціях профспілки молодіжних рад 

(комісій) та координація їхньої діяльності; 

- проведення форумів, конференцій, семінарів, круглих столів, опитувань 

із молодіжних питань; 

- удосконалення інформаційної роботи, що спрямована на формування 

позитивного іміджу організацій, що входять до складу Черкаської 

Обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України. 

2.2. Рада молоді має право отримувати від відповідних посадових осіб 

комітету Обласної організації та організаційних ланок необхідні матеріали і 

документи з питань, які належать до компетенції Ради молоді. 

2.3. Рада молоді має право запропонувати Президії обкому замінити 

представника, що є членом Ради молоді у випадку: 

- невиконання норм цього Положення, а також рішень, доручень, 

рекомендацій, що прийняті на засіданнях Ради молоді; 

- систематичного не долучення до заходів Ради молоді та ненадання 

інформації про свою діяльність протягом більш ніж пів року. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ 

РАДИ МОЛОДІ 

3.1. Рада молоді — представницький орган молоді Черкаської обласної 

організації Профспілки працівників освіти і науки України, що діє протягом 

строку повноважень головного виборного органу — обласного комітету 

Черкаської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 

України.  

3.2. До складу Ради молоді входять делеговані члени міських, районних, 

об'єднаних, територіальних та первинних профспілкових організацій, що 

належать до категорії молоді — віком до 35 років. 

3.3. Делегування членів Ради молоді здійснюється обласною, міськими, 

районними, територіальними, об’єднаними та первинними організаціями 

профспілки, що входять до структури Черкаської обласної організації 



Профспілки працівників освіти і науки України, через клопотання, де зазначено 

результати профспілкової діяльності кандидата. 

3.4. Рішення про визначення кількості членів Ради молоді та включення 

запропонованих делегатів до Ради молоді приймається президією Черкаського 

обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України. 

3.5. У разі виникнення обставин, які є підставою для виключення члена 

Ради молоді з її складу, зазначених у п. 2.3, можлива процедура кооптування, 

що передбачає дотримання порядку формування Ради молоді. За умови 

проведення такої процедури, голова Ради молоді має право вносити пропозиції 

щодо делегування членів Профспілки у спосіб, визначений цим положенням. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ МОЛОДІ, ЩО ПРАЦЮЄ ТА 

НАВЧАЄТЬСЯ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ 

4.1. Організація роботи Ради молоді покладається на голову Ради молоді, 

який обирається зі складу членів Ради молоді президією комітету Черкаської 

обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України. Рішення про 

обрання голови Ради приймається більшістю голосів. Голова Ради обирається на 

термін повноважень виборних органів Черкаської обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України. 

4.2. Для забезпечення ефективної роботи та діяльності Ради молоді за 

пропозицією голови Ради молоді, Рада молоді обирає зі свого складу та погоджує 

із президією обласного комітету Профспілки: 

- заступника голови Ради, який є керівником секції з пункту 1.3, та секретаря 

Ради шляхом голосування. 

- 4 уповноважені представники (по одному представнику) зі 

Звенигородського, Золотоніського, Уманського, Черкаського районів та 

визначає їх функціональні обов’язки та повноваження. 

- 9 членів президії ради (голова, заступник, уповноважені представники - за 

посадою). 

4.3. Голова Ради молоді: 

4.3.1. Планує роботу Ради молоді. 

4.3.2. Забезпечує виконання плану роботи Ради молоді. 

4.3.3. Скликає засідання Ради молоді, головує на ній, підписує документи, 

що схвалено та підтримано Радою молоді. 

4.3.4. Організовує роботу з виконання рішень Ради молоді, інформує членів 

Ради молоді про хід їх виконання. 

4.3.5. Координує роботу Ради молоді з відповідними відділами, комісіями, 

ланками  комітету обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 

України. 

4.3.6. Координує роботу Ради молоді, що працює та навчається із 

відповідними радами Радою молоді, яка працює та навчається Профспілки 

працівників освіти і науки України та Молодіжною радою Федерації профспілок 

Черкаської області. 



4.3.7. Виконує доручення голови обласної організації Профспілки. 

4.4. Заступник голови Ради молоді, що працює та навчається: 

4.4.1. Виконує обов'язки у разі відсутності голови Ради молоді за його 

дорученням. 

4.4.2. За дорученням голови Ради молоді виконує окремі його функції та 

завдання. 

4.5. Члени секцій Ради молоді мають право: 

4.5.1. Брати участь в обговоренні питань, що виносяться на розгляд Ради 

молоді, та належать до компетенції секції. 

4.5.2. Ініціювати питання на розгляд Ради молоді. 

4.6. Члени Ради молоді зобов'язані: 

4.6.1. Брати участь у роботі Ради молоді. 

4.6.2. Виконувати рішення Ради молоді та доручення голови Ради молоді. 

4.7. Члени Ради молоді мають право: 

4.7.1. Вносити пропозиції до плану роботи Ради молоді. 

4.7.2. Брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні 

Ради молоді. 

4.7.3. Вносити пропозиції про розгляд на засідання Ради молоді питань, що 

належать до її компетенції. Пропозиція члена Ради молоді, за його вимогою, 

повинна бути проголосованою на засіданні Ради молоді. 

4.7.4. Подавати власну думку, як додаток до рішення Ради молоді. 

 

5. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

5.1. Засідання Ради молоді скликаються за необхідністю, але не рідше двох 

разів на рік і є чинними, якщо в них бере участь не менше половини складу 

Ради молоді. 

5.2. Засідання Ради молоді можуть проводитися очно або дистанційно (в 

тому числі можливий і змішаний формат) з використанням засобів інтернет-

зв’язку: конференції Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Telegram, Viber та ін. 

5.3. Рішення Ради молоді вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради молоді. У разі 

рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

5.4. Рішення Ради молоді приймається відкритим голосуванням (у разі 

необхідності — таємним голосуванням), у тому числі й із застосуванням 

підписних листів.  

5.5. З метою оперативного розв’язання нагальних питань рішення можуть 

прийматись шляхом опитування членів Ради молоді з наступним 

інформуванням на черговому засіданні Ради молоді. 

5.6. Рада молоді може запрошувати на свої засідання посадових осіб, 

профспілкових працівників, відповідальних за розв’язання питань, що 

розглядаються Радою молоді. 

5.7. Члени Президії обкому мають право брати участь у засіданнях Ради 

молоді з правом дорадчого голосу. 



5.8. Рішення про дострокове припинення членства у Раді молоді, яка 

працює та навчається, з будь-яких причин, приймається Президією обкому за 

поданням Ради молоді, або за власної ініціативи Ради. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження 

Президією обласного комітету Черкаської обласної організації Профспілки 

працівників освіти і науки України. 

6.2. Зміни й доповнення до Положення, а також до складу Ради молоді 

можуть вноситися за поданням до Президії обкому. 

6.3. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення Ради молоді 

здійснює відділ загального та інформаційного забезпечення Черкаської 

обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.  


