
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про  створення шкільного парламенту Біляївської  об’єднаної 

територіальної  громади 

   

 

   Керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі Закону України «Про освіту», з 

метою створення додаткових умов для подальшого розвитку та удосконаленню 

молодіжної та сімейної політики в громаді, а також реалізаціі всесвітньої 

ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня до дітей та молоді» , Біляївська міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

               1. Створити шкільний парламент Біляївської об’єднаної територіальної 

громади. 

               2. Затвердити Положення про шкільний парламент Біляївської 

об’єднаної територіальної громади згідно додатку 1. 

                3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та у справах молоді (голова 

комісії Крачков А.М.). 

 

 

Біляївський міський голова                                                      Бухтіяров М.П. 

 

 

№ 912-46/VII  від  30 травня 2019 року  

м. Біляївка 
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Додаток 1 

до  рішення міської ради  

                                                                                                   № 912-46/VII  від  30 травня 2019 року 

Положення про шкільний парламент Біляївської об’єднаної 

територіальної громади . 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Шкільний парламент  Біляївської об’єднаної територіальної громади             

(скорочено шкільний парламент громади, або ШПАГ) - консультативно - 

дорадчий орган при управлінні освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської  

міської ради. 

             Це   об’єднання учнів, яке координує  діяльність шкільних органів 

учнівського самоврядування, покликане сприяти взаємодії  управління освіти, 

сім’ї, молоді та спорту  із школярами міста, забезпечити узгодженість дій у 

вирішенні питань, пов’язаних із життям учнівської молоді та її участю в 

суспільному житті громади. 

1.2. У своїй діяльності шкільний парламент керується Конституцією України, 

законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», 

Міжнародною Конвенцією ООН про права дитини,  Положенням про 

управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, цим Положенням. 

1.3. Координацію та контроль за діяльністю шкільного парламенту здійснює 

управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської міської ради. 

1.4. Шкільний парламент  громади базується на демократичних  

 засадах  у поєднанні  з національними та загальнолюдськими  принципами і     

спрямований на:  

-  залучення учнівської молоді до вирішення конкретних проблем  

своїх однолітків, до заходів, що проводяться в громаді; 

- підвищення правової та демократичної культури школярів ; 

               - визначення та запровадження механізму підтримки  ініціатив в 

інтересах дітей; 

- надання певних знань про політичне влаштування суспільства, 

принципи і    процедури суспільної взаємодії. 

 

                                                ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ. 

2.1. Мета - спрямувати зусилля лідерів  шкільного самоврядування на успішне 

вирішення існуючих проблем учнівської молоді громади, самовизначення 

підлітків, підготовки їх до самостійного життя, можливості проявити активну 

життєву позицію. 

2.2. Основними  завданнями ШПАГ є: 
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-     залучення учнівської молоді до участі у економічному, культурному, 

спортивному та духовному розвитку громади та учбових закладів, де 

навчаються члени ШПАГ; 

        -  вивчення, систематичний аналіз і прогнозування процесів у учнівському 

середовищі; 

       -  зміцнення правових гарантій щодо виконання Конвенції ООН про права 

дитини; 

       -  розроблення пропозицій щодо позитивних змін в пріоритетних напрямках 

діяльності учнівської молоді; 

       -  координація діяльності  органів самоврядування загальноосвітніх шкіл та 

позашкільних закладів; 

       -  інформування громадськості  щодо проблем та ініціатив учнівської 

молоді.          

ІІІ.     ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ  ШКІЛЬНОГО   ПАРЛАМЕНТУ 

ГРОМАДИ. 

3.1. Шкільний парламент  громади формується шляхом делегування закладами 

освіти  учнів 6-9 класів. Склад шкільного парламенту громади затверджується 

наказом управління освіти, сім’ї, молоді та спорту за поданням закладів освіти . 

3.2. Шкільний парламент  громади  обирається  терміном на 2 роки.  

3.3. Кандидати  особисто формують  програму діяльності та оприлюднюють її  

в навчальному закладі .   

3.4. На першому засіданні  шкільного парламенту громади шляхом   закритого 

голосування обирається рада парламенту: спікер, віце-спікер та  секретар, а 

також представник до  молодіжної ради. Крім цього  формуються відповідні  

фокус-групи. 

3.5. За потреби розпорядженням голови міської ради можуть призначатись  

куратори фокус-груп та  почесні радники – депутати Біляївської міської ради. 

3.6. Основною формою роботи ШПАГ є збори. На збори запрошуються всі 

члени парламенту. Збори проводяться спікером, або віце-спікером за потребою, 

але не рідше 1 разу в 3 місяці. Питання, що стосуються діяльності шкільного 

парламенту громади та не потребують  колективного обговорення вирішуються 

радою.  

3.7. Парламент на основі моніторингу інтересів учнівської молоді пропонує 

напрямки діяльності. 

3.8.    Повноваження членів шкільного парламенту громади  починаються з 

моменту прийняття присяги, що додається. 

3.9. Шкільний парламент  громади  очолює спікер.  
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       Спікер шкільного парламенту громади  : 

               -   забезпечує взаємодію ШПАГ з управлінням освіти, органами 

виконавчої влади, депутатами Біляївської міської влади, органами учнівського 

самоврядування; 

              -      веде засідання ради парламенту та збори шкільного парламенту 

громади; 

              -   підписує рішення прийняті ШПАГ; 

              -  готує звіт про діяльність ШПАГ; 

              - виконує  інші повноваження. 

Обов’язки спікера у разі його відсутності виконує віце-спікер. 

 

3.10. Фокус-групи шкільного парламенту громади:   

            Член шкільного парламенту громади має право вибирати фокус-групу ,   

може бути членом тільки однієї  фокус-групи  з правом голосу та приймати 

участь у роботі інших фокус-груп. 

            Якщо член парламенту відсутній більше 3 разів на засіданні фокус-

групи, членом якої він є з правом голоса без поважних причин, то 

повідомляється навчальний заклад, який делегував цього представника за 2 

тижня до найближчих зборів. Навчальний заклад обирає нового члена 

парламенту та делегує його. 

            Роботу  фокус- групи  очолює голова, який обирається більшістю. 

 3.11. Секретар шкільного парламенту громади є відповідальним за здійснення 

поточної роботи ШПАГ. Повідомляє членам ШПАГ про збори, засідання, 

питання, які передбачається внести на розгляд та ін. 

3.12. Пропоновані профільні  фокус-групи : 

1. Фокус-група  з питань освіти. 

2. Фокус-група  розвитку фізичної культури та спорту . 

3. Фокус-група   захисту прав дітей різних груп. 

4. Фокус-група  культурно - духовного розвитку. 

5. Фокус-група  зв’язків з  громадськістю. 

 

3.13. Функції профільних фокус-груп. 

3.13.1.  Фокус-група  з питань освіти: 

-     забезпечення простору для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у 

навчально-пізнавальній діяльності;  

-     підтримка обдарованих дітей; 

-     сприяння рівного доступу до якісної освіти та використання сучасних 

технологій; 

-     пропаганда освітніх проектів, досягнень учнів у навчанні та ін.; 

-      планування та проведення освітніх заходів в громаді. 

      

3.13.2. Фокус-група  розвитку фізичної культури та спорту: 

-     організація та проведення цілеспрямованих акцій по формуванню здорового 

способу життя, розвитку фізичної культури та спорту; 
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-     проведення моніторингу щодо діяльності та якості функціонування гуртків 

спортивного напрямку; 

-     підтримка та впровадження  спортивних проектів та програм в громаді..   

   3.13.3. Фокус-група   захисту прав дітей різних груп: 

-     сприяння забезпеченню захисту прав та інтересів дітей громади; 

-     створення поля можливостей для самореалізації школярів в конкретних 

справах,  опанування потрібних їм навичок і знань для подальшого дорослого 

життя; 

-     активізація соціально-профілактичної роботи з метою запобігання 

правопорушень та злочинності в дитячому середовищі; 

-     надання практичної допомоги по захисту прав учням шкіл .            

  3.13.4. Фокус-група  культурно - духовного розвитку: 

-     організація змістовного дозвілля дітей  в громаді з урахуванням їх інтересів; 

-     проведення моніторингу стану закладів культурно-дозвілевої сфери,  їх    

ефективності функціонування та можливість  використання для учнівської 

молоді. 

- організовує заходи національно-патріотичного спрямування. 

- залучення підлітків до волонтерської, екологічної  діяльності. 

 3.13.5.  Фокус-група  зв’язків з  громадськістю. 

-     організація інформаційно - просвітницької роботи через ЗМІ, Інтернет- 

мережу. 

-     влаштування зустрічей з представниками влади, громадськими 

організаціями, творчими групами, лідерами молодіжних об’єднань та 

представниками інших прогресивних напрямків. 

-     обмін інформацією, обмін досвідом роботи, вивчення громадської думки, 

експрес - опитування та вивчення потреб підлітків міста. Вивчення пропозицій 

учнів, інтересів, запитів. 

-          випускає міську  дитячу газету  «Громада успішних дітей». 

 

 

IV. ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ. 

 

4.1  Координує діяльність  шкільного парламенту громади управління 

освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської міської ради. 

4.2. Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської міської ради 

здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності шкільного парламенту громади . 

4.3.   Шкільний парламент громади  розробляє свій логотип та  бланк . 
 


