
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № ізо

23 квітня 2021 р. 8 сесія 8 скликання

Про Координаційну раду з питань молодіжної політики 
при Вінницькій обласній Раді 8 скликання

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи Закон України «Про сприяння соціальному становленню 
та розвитку молоді в Україні», рішення 42 сесії Вінницької обласної ради 7 
скликання від 21 лютого 2020 року № 921 «Про Стратегію збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року» та № 922 
«Про план заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року», рішення 4 
сесії Вінницької обласної ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 31 «Про 
Обласну цільову програму «Молодь Вінниччини» на 2021-2025 роки», з метою 
реалізації державної молодіжної політики на території Вінницької області, 
враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, 
культури, молоді і спорту, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Утворити Координаційну раду з питань молодіжної політики при 
Вінницькій обласній Раді 8 скликання.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань молодіжної 
політики при Вінницькій обласній Раді 8 скликання, що додається.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань освіти, релігії^культ^ри, молоді і спорту (Замкова Н.Л.).

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням §  сесії обласної Ради 8 
скликання від ЛЗ. 0 е/. 2021 р. Ш/ЗР

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань молодіжної політики при Вінницькій
обласній раді 8 скликання

1.1 Координаційна рада з питань молодіжної політики при Вінницькій 
обласній раді 8 скликання (далі -  Координаційна рада) є постійно діючим 
консультативно-дорадчим органом, що сприяє реалізації державної 
молодіжної політики на території Вінницької області та здійснює свою 
діяльність на громадських засадах, дотримуючись принципів добровільності, 
рівності її членів, законності, відкритості та гласності.
1.2 Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
нормативно-правовими актами Міністерства молоді та спорту України та 
іншими нормативно-правовими актами у сфері молодіжної політики, 
рішеннями обласної Ради, рішеннями Координаційної ради та цим 
Положенням.

2.1 Основними завданнями Координаційної ради є:
- забезпечення взаємодії та координація роботи органів місцевого 

самоврядування Вінницької області у сфері молодіжної політики;
- участь в реалізації проектів відповідно до Стратегії збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької області на 2020 - 2027 роки та 
обласної цільової соціальної програми “Молодь Вінниччини” на 2021- 
2025 роки;

- підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства 
молодіжного спрямування та реалізації заходів у цій сфері на території 
Вінницької області;

І. Загальні положення

II. Завдання Координаційної ради



- інформаційно-просвітницька діяльність у сфері розвитку молоді.

2.2 Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
- забезпечує методологічний супровід та сприяє діяльності органів 

місцевого самоврядування територіальних громад у сфері реалізації 
державної молодіжної політики;

- бере участь в реалізації проектів відповідно до Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2020 - 
2027 роки та обласної цільової соціальної програми “Молодь 
Вінниччини” на 2021-2025 роки;

- здійснює аналіз актуальних питань розвитку молодіжної політики в 
області;

- підтримує ініціативи інститутів громадянського суспільства у 
реалізації проектів і заходів у сфері розвитку молоді на території 
Вінницької області;

- здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність серед молоді 
територіальних громад щодо їхніх можливостей;

- бере участь в організації обговорення в органах місцевого 
самоврядування, депутатами місцевих рад, членами територіальних 
громад проектів нормативно-правових актів у сфері молодіжної 
політики, а також проектів рішень, що вносяться на розгляд обласної 
Ради, які стосуються питань молодіжної політики;

- аналізує практичну діяльність органів місцевого самоврядування щодо 
затвердження і реалізації регіональних, комплексних програм з питань 
молодіжної політики, інших цільових програм, розробляє практичні 
рекомендації з цих питань;

- розробляє та подає рекомендації, пропозиції до Міністерства молоді та 
спорту України, інших центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, 
підприємств, установ, організацій щодо удосконалення процесів 
реалізації державної молодіжної політики;

- сприяє налагодженню ефективної взаємодії та конструктивних 
взаємозв'язків між делегованими представниками від територіальних 
громад у сфері реалізації молодіжної політики;

- забезпечує вивчення, узагальнення і поширення досвіду та кращої 
практики роботи з питань молодіжної політики;

- підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними 
об’єднаннями в сфері молодіжної політики;



- сприяє в організації стажування у виконавчому апараті обласної Ради 
посадових осіб, які працюють в органах місцевого самоврядування 
області;

- сприяє у проведенні семінарів, круглих столів, тематичних зустрічей, в 
тому числі виїзних, з актуальних питань, що стосуються молодіжної 
політики за участю посадових осіб місцевого самоврядування, 
депутатів місцевих рад області.

2.3 Координаційна рада має право:
- отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї 
завдань;

- залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також 
незалежних експертів (за згодою);

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо 
актуальних питань розвитку молоді та національно-патріотичного 
виховання;

- направляти своїх представників для участі у заходах Міністерства 
молоді та спорту України (нарадах, засіданнях тощо);

- розглядати пропозиції членів Координаційної ради та інших інститутів 
громадянського суспільства, що звертаються в установленому порядку 
до Координаційної ради, з питань, що належать до її компетенції, 
аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові 
відповіді;

- утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 
постійні або тимчасові консультативні, експертні та робочі групи, 
визначати порядок їх роботи, затверджувати їх склад;

- організовувати проведення конференцій, семінарів, форумів, круглих 
столів, громадських слухань, публічних обговорень з питань, що 
стосуються молодіжної політики.

2.4 Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань 
взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями.



III. Склад Координаційної ради
3.1 До складу Координаційної ради входять:

- радник голови обласної Ради з питань молодіжної політики -  голова 
Координаційної ради;

- заступник голови Координаційної ради -  особа, обрана з числа 
делегованих представників територіальних громад області (шляхом 
відкритого голосування).

- Секретар Координаційної ради -  особа, обрана з числа делегованих 
представників територіальних громад області (шляхом відкритого 
голосування).

- члени Координаційної ради - делеговані представники від 
територіальних громад області (радник (сільського, селищного, 
міського голови) з питань молодіжної політики , керівник або 
спеціаліст відділу чи сектору молоді).

3.2 Персональний склад Координаційної ради формується за пропозиціями 
сільських, селищних, міських рад, які делегують своїх представників, з 
урахуванням пункту 3.3 цього Положення.
3.3 Вимоги до делегованих представників територіальних громад:
3.3.1 відносяться до категорії “молодь, молоді громадяни”, відповідно до п.1 
ст.1 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку 
молоді в Україні” (зі змінами);
3.3.2 вільно володіють державною мовою;
3.3.3 мають вищу освіту не нижче кваліфікаційного рівня “бакалавр” або є 
здобувачами вищої освіти;
3.3.4 мають досвід реалізації проектів у молодіжній сфері локального, 
обласного, всеукраїнського або міжнародного рівнів.

IV. Організація роботи Координаційної ради

4.1 Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які 
проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.
4.2. Засідання Координаційної ради є повноважним, якщо у ньому бере 
участь не менше половини від її складу.
4.3 Засідання можуть скликатися як за пропозицією голови Координаційної 
ради, так і за пропозицією однієї третини від загального складу 
Координаційної ради.
4.4 Засідання Координаційної ради проводяться відкрито, за умови 
попередньої реєстрації запрошених учасників.



4.5 Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова Координаційної 
ради, а в разі його відсутності - обраний Координаційною радою головуючий.
4.6 Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний 
характер і підписуються головуючим на засіданні.
Рішення Координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу 
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
На перше засідання Координаційної ради обов’язково запрошуються голови 
територіальних громад Вінницької області.
4.7 Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з постійними 
комісіями обласної Ради, виконавчим апаратом обласної Ради, органами 
місцевого самоврядування інших рівнів, місцевими органами виконавчої 
влади, інститутами громадянського суспільства.
4.8 У разі необхідності можуть проводитися розширені та виїзні засідання 
Координаційної ради, а також спільні засідання Координаційних ради з 
питань молодіжної політики та з питань місцевого самоврядування

V. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності 
Координаційної ради

5.1 Вінницька обласна Рада сприяє здійсненню організаційно-технічного та 
матеріального забезпечення діяльності Координаційної ради.
5.2 Це Положення набуває чинності з моменту затвердження його сесією 
Вінницької обласної Ради.


