
Додаток 2  

      до розпорядженням міського голови 

      від 02 жовтня 2019 р. № 48/б 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

Робочої групи з питань формування персонального складу  

Молодіжної ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади 

1. Робоча група з питань формування персонального складу 

Молодіжної ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

(далі – Робоча група) утворена з метою відбору кандидатів з числа молоді 

міста для надання їм статусу депутата Молодіжної ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади та формування особового складу 

цього консультативно-дорадчого органу. 

2. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, 

рішеннями Маловисківської міської ради та виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, розпорядженнями Маловисківського міського 

голови, іншими нормативно-правовими актами, Законом України «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 

23.03.2000 № 1613-III із змінами та доповненнями, рішенням сесії 

Маловисківської міської ради №896 від 28.02.2018 року «Про створення 

Молодіжної ради» та №1372 від 28.02.2019 року «Про внесення змін до 

Положення про Молодіжну раду Маловисківської ОТГ» а також цим 

Положенням. 

3. Основними завданнями Робочої групи є: 

- організація роботи з аналізу подань Маловисківського професійно-

технічного училища №16 та навчальних закладів загальної, середньої та 

позашкільної освіти, молодіжних громадських організацій та ініціативних 

об’єднань, особистих звернень представників молодіжної громади міста 

щодо кандидатів, які претендують ввійти до складу Молодіжної ради 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади;  

- підготовка пропозицій та винесення їх на затвердження міським 

головою щодо персонального складу консультативно-дорадчого органу 

Молодіжна рада Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

згідно подань Маловисківського професійно-технічного училища №16,  та 

навчальних закладів загальної, середньої та позашкільної освіти, молодіжних 

громадських організацій та ініціативних об’єднань, особистих звернень 

представників молодіжної громади міста. 

4. Робоча група, відповідно до покладених на неї завдань: 

- розглядає подання Маловисківського професійно-технічного училища 

№16 та навчальних закладів загальної, середньої та позашкільної освіти, 

молодіжних громадських організацій та ініціативних об’єднань, особистих 

звернень представників молодіжної громади міста щодо кандидатів, які 

претендують ввійти до складу Молодіжної ради Маловисківської міської 
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об’єднаної територіальної громади. Подання має містити: витяг з протоколу 

засідання колективу навчального закладу, громадської організації чи 

ініціативного об’єднання, яке пропонує ввести свого кандидата до складу 

Молодіжної ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

або особисту заяву від кандидата, анкету (додаток 1), резюме з обов’язковим 

описом досвіду громадської активності; 

- надає пропозиції щодо підготовки проектів розпоряджень міського 

голови з питань, віднесених до компетенції Робочої групи. 

5. Робоча група з метою виконання покладених на неї завдань має 

право: 

- отримувати в установленому чинним законодавством порядку 

необхідну для своєї роботи інформацію від структурних підрозділів 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради, підприємств, установ, 

організацій, що належать до комунальної власності Маловисківської 

територіальної громади, органів державної влади, підпорядкованих 

Маловисківській ОТГ; 

- надавати пропозиції щодо удосконалення роботи Робочої групи. 

6. Робочу групу очолює голова Робочої групи. 

7. У разі відсутності голови, його обов'язки виконує заступник голови 

Робочої групи. 

8. Голова Робочої групи: 

- координує діяльність Робочої групи; 

- скликає засідання Робочої групи та головує на її засіданнях; 

- підписує протоколи засідань Робочої групи; 

- виносить на розгляд міському голові проекти розпоряджень про 

затвердження персонального складу Молодіжної ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

9. Секретар Робочої групи: 

- веде протокол засідання Робочої групи; 

- організовує роботу з оформлення рішень Робочої групи та їх 

затвердження; 

- готує проект розпорядження міського голови про затвердження 

персонального складу Молодіжної ради Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади згідно протоколу засідання Робочої групи. 

10. Основною формою роботи Робочої групи є засідання, які 

скликаються головою або його заступником в разі необхідності. 

11. Засідання Робочої групи є чинним, якщо на ньому присутні не менш 

як половина її членів. 

12. Рішення Робочої групи приймаються відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні та 

оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем 

Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 

головуючого на засіданні. Рішення робочої групи мають рекомендаційний 

характер. 



           13. Робоча група з питань формування персонального складу 

Молодіжної ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

припиняє свою роботу з моменту формування та затвердження 

персонального складу Молодіжної ради Маловисківської ОТГ. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради      Алла ЖОВТИЛО 



Додаток 1 

до Положення Робочої групи з 

питань формування персонального 

складу Молодіжної ради 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади, 

затверджене розпорядженням 

міського голови 

      від ___ жовтня 2019 р. № ___ 

 

АНКЕТА  

претендента на участь у роботі Молодіжної ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади 

 

1. Прізвище,ім’я, по-батькові ______________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. Дата народження_______________________________________________ 

3. Адреса реєстрації _____________________________________________ 

4. Фактичне місце проживання ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Місце навчання/ роботи ________________________________________ 

6. Навчальний заклад/організація/об’єднання, який ви представляєте ____ 

_____________________________________________________________ 

7. Посилання на сторінку у соціальних мережах ______________________ 

8. Громадянство _________________________________________________ 

9. Ваша мотивація членства в Молодіжній раді _______________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

10.  Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних».   

 

____________                          ___________                    __________________ 

                     Дата                                                            Підпис                                                         ПІБ 
 


