
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

0 /  уУ  2018 м. Одеси № / а /

Про створення Парламенту 
старшокласників м. Одеси

На виконання наказу департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради від 31.08.2018 № 264 «Про виконання рішення розширеного засідання 
колегії департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 29.08.2018 
№ 3/1», з урахуванням Положення про Молодіжну раду при Одеському 
міському голові, затвердженого розпорядженням Одеського міського голови 
від 03.10.2018 № 880, з метою сприяння розвитку діяльності органів 
учнівського самоврядування у закладах освіти, узгодженості дій у вирішенні 
питань, пов’язаних із життям учнівської молоді та її участю в суспільному 
житті міста,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Парламент старшокласників м. Одеси 
(додається).

2. Створити Парламент старшокласників м. Одеси (далі -  Парламент) 
відповідно до затвердженого Положення.

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси відповідно до затвердженого 
Положення:

3.1. Забезпечити до 12.11.2018 проведення виборів до Парламенту.
3.2. Надати 13.11.2018 до територіальних відділів освіти районів 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради відповідні подання 
за результатами виборів.

3.3. Забезпечити широке висвітлення інформації про проведення виборів та 
їх результати на сайтах закладів.

4. Начальникам територіальних відділів освіти департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради:

4.1. Надати до 15.11.2018 до відділу молодіжної політики департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради узагальнені списки кандидатів до 
Парламенту за результатами виборів, проведених в закладах загальної 
середньої освіти, та відповідні подання керівників.

4.2. Забезпечити надання до 15.11.2018 до відділу інформаційно- 
інноваційних технологій департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради фото та узагальненої інформації про виборчу кампанію в 
закладах освіти районів.



5. Відділу молодіжної політики департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради (Чолак В.С.) підготувати проект наказу «Про затвердження 
персонального складу та організацію роботи Парламенту старшокласників 
м. Одеси».

6. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.) забезпечити висвітлення 
Положення про Парламент старшокласників м. Одеси та інформації про 
виборчу кампанію в закладах освіти на офіційних сайтах Одеської міської 
ради та департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

7. Керівникам КПНЗ «Одеський БДЮТ «Тоніка» Кондрашевій Н.І., 
«Одеський БДЮТ «Домінанта» Зайченко О.Г., «Одеський І ІД ЮТ 
«Еврика» Олійнику І.А., «Одеський ЦДЮТ «Дивосвіт» Кулаковській Л.О. 
провести підготовчу роботу щодо функціонування районних Парламентів 
на базі закладів.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Думу О.М.

Директор департаменту О.В. Буйневич

Чолак В.С. 
726- 10-34



Додаток до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від Я /-/-/,
№ $$<£______

ПОЛОЖЕННЯ
про Парламент старшокласників м. Одеси 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1Л. Парламент старшокласників м. Одеси (далі -  Парламент) є 
представницьким органом з питань учнівського самоврядування, який 
координує діяльність органів учнівського самоврядування закладів 
загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси, забезпечує узгодженість дій у вирішенні питань, 
пов’язаних із життям учнівської молоді та її участю в суспільному житті 
міста.

1.2. Парламент у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Конвенцією ООН про права дитини, діючим законодавством України, 
наказами департаменту освіти та науки Одеської міської ради, 
рішеннями Молодіжної ради при Одеському міському голові, цим 
Положенням.

1.3. Координацію діяльності Парламенту здійснює відділ позашкільної 
освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради.

1.4. Основними завданнями Парламенту є:
-  залучення учнів до участі у громадському житті м. Одеси шляхом розробки 

та реалізації учнівських проектів;
-  пропаганда серед учнів волонтерського руху;
-  вивчення, аналіз і прогнозування будь-яких соціальних процесів в 

учнівському середовищі;
-  координація діяльності органів учнівського самоврядування закладів 

загальної середньої освіти міста.
1.5. Парламент інформує громадськість про свою діяльність через офіційний 

сайт департаменту освіти та науки Одеської міської ради та у засобах 
масової інформації.

2. СКЛАД ПАРЛАМЕНТУ

2.1. До складу Парламенту можуть увійти учні закладів загальної середньої 
освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, які 
досягай 14 років.

2.2. Персональний склад Парламенту затверджується наказом департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради на підставі подання керівників 
відповідних закладів освіти.

2.3. Зміни до персонального складу Парламенту вносяться наказом 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради на підставі:



-  подання керівника відповідного закладу освіти: у разі наявності заяви члена 
Парламенту про бажання достроково припинити членство в Парламенті; у 
разі відрахування учня, що є членом Парламенту, із закладу;

-  рішення сесії Парламенту про виключення зі складу Парламенту окремих 
осіб у зв’язку з неналежним виконанням обов’язків.

З. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ПАРЛАМЕНТУ

3.1. Для формування складу Парламенту в закладах загальної середньої 
освіти проводяться вибори.

3.2. Участь у виборах можуть брати учні, які на момент виборів досягли 14 
років. Брати участь у виборах можуть як керівники органу учнівського 
самоврядування закладу, так і інші учні.

3.3. Голосувати мають право учні, що досягли 14 років на момент 
голосування.

3.4. Процедура проведення виборів до Парламенту розробляється та 
затверджується відповідним органом учнівського самоврядування у 
кожному закладі загальної середньої освіти.

3.5. Обраним до Парламенту є кандидат, який отримав просту більшість 
голосів від загального числа виборців у відповідному закладі загальної 
середньої освіти.

3.6. За результатами виборів до Парламенту керівник закладу загальної 
середньої освіти надає відповідне подання до департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради.

4. СТРУКТУРА ТА ФОРМИ РОБОТИ ПАРЛАМЕНТУ

4.1. Парламент проводить свою роботу сесійно.
4.1.1. Сесії скликаються не рідше, ніж раз у півріччя.
4.1.2. Для розгляду на засідання сесій виносяться питання щодо:
-  формування творчих груп з реалізації учнівських проектів;
-  затвердження плану роботи Парламенту;
-  припинення членства в Парламенті;
-  внесення змін до Положення про Парламент;
-  творчі звіти про реалізацію основних завдань Парламенту;
-  погодження кандидатур кандидатів в члени Молодіжної ради при 

Одеському міському голові;
-  інше.
4.1.3. На сесіях рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх 

членів Парламенту.
4.1.4. Організація проведення сесій здійснюється районними Парламентами 

по черзі. Черговість визначається Президією Парламенту.
4.2. В міжсесійний період діють територіальні представництва Парламенту 

(районні Парламенти): Парламент старшокласників Київського району; 
Парламент старшокласників Малиновського району; Парламент 
старшокласників Приморського району; Парламент старшокласників 
Суворовського району.



4.2.1. Формами роботи районних Парламентів є засідання, форуми, ділові ігри, 
тренінги, практикуми, проектна діяльність творчих груп тощо.

4.2.2. Ознайомче (за необхідністю) та перше засідання районного Парламенту 
передують першій сесії Парламенту.

4.2.3. На першому засіданні районного Парламенту:
-  обирається його голова, заступник голови та секретар (процедура 

визначається шляхом голосування присутніх на засіданні членів 
Парламенту);

-  формуються творчі групи;
-  формуються пропозиції до плану роботи Парламенту.
4.2.4. Після погодження рішенням сесії Парламенту голова районного 

Парламенту висувається кандидатом в члени Молодіжної ради при 
Одеському міському голові.

4.2.5. Координацію діяльності районних Парламентів здійснюють 
територіальні відділи освіти районів департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради.

4.2.6. Методичне та організаційне супроводження районних Парламентів 
здійснюють працівники відповідних закладів позашкільної освіти.

4.3. Президія Парламенту:
4.4. До складу Президії Парламенту входять голови районних Парламентів, 

їх заступники та секретарі.
4.5. До повноважень Президії Парламенту входить організації проведення 

сесій Парламенту, оформлення відповідної документації, контроль за 
виконанням прийнятих рішень.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРЛАМЕНТУ

5.1. Член Парламенту має право:
-  брати активну участь у різних формах роботи Парламенту;
-  вносити пропозиції з питань, визначених завданнями Парламенту;
-  представляти в Парламенті інтереси не тільки закладу освіти, який його 

делегував, а й учнівської молоді району, міста;
-  бути призначеним помічником-консультантом члена Молодіжної ради при 

Одеському міському голові;
-  брати участь у роботі комісій та сесій Молодіжної ради при Одеському 

міському голові.
5.2. Член Парламенту зобов’язаний:
-  представляти інтереси закладу освіти, що делегував його до складу 

Парламенту;
-  керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами 

порядності, честі і гідності, дотримуватися етичних норм;
-  добросовісно виконувати доручення та рішення Парламенту;
-  аналізувати проведену роботу, звітувати про неї.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни до цього Положення вносяться наказом департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради на підставі рішення Парламенту.


