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1. Загальні положення
1.1. Районна організація учнівського самоврядування Іршавського району (далі
Лідер) – це добровільне незалежне об’єднання шкільних осередків дитячого
самоврядування району.
1.2. Лідер є нейтральною до будь-якого політичного руху. Може співпрацювати,
реалізовуючи певні проекти,з політичними об’єднаннями, але при цьому
залишатися аполітичною.
1.3. Лідер керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН
про права дитини, Законами України “Про об’єднання громадян”, “Про
молодіжні та дитячі громадські організації”, «Про освіту», чинним
законодавством, даним Статутом.
1.4. Діяльність Лідера будується на засадах законності, добровільності,
самоврядування, гласності, рівноправності його членів і поширюється на всі ЗНЗ
району.
1.5. Лідер взаємодіє з державними установами, органами місцевого
самоврядування, громадськими організаціями та об`єднаннями, які
дотримуються демократичних і гуманістичних принципів, співпрацює з
батьками дітей та підлітків.
1.6. Лідер у встановленому порядку може мати свої банківські рахунки, печатку
та штамп, або користуватися печаткою та спец рахунком державної структури,
на базі якої він створений, може мати бланки встановленого зразка зі своєю
символікою.
1.7. Місцезнаходження районної учнівської організації «Лідер»: районний
Будинок дитячої творчості, м. Іршава, вул. Гагаріна, 9.
2. Мета і завдання
2.1. Метою діяльності Лідера є:
2.1.1. Активізація процесу діяльності органів дитячого самоврядування на рівні
шкіл та позашкільних закладів Іршавського району.
2.1.2. Поширення серед дітей інформації про шляхи захисту своїх прав, свобод
та інтересів на різних рівнях.
2.1.3. Створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до
участі у прийнятті рішень на рівні села, району.
2.1.4. Всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав
та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.
2.1.5. Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій членів
організації та реалізація відповідних проектів.
2.2. Завданнями Лідера є:
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2.2.1. Якнайширше залучення дітей та молоді до участі в організації свого життя
та діяльності, прийняття необхідних для цього рішень на районному рівні;
2.2.2. Формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної
відповідальності у процесі практичної громадської діяльності; формування
особистості, її суспільно-громадського досвіду, розвитку, стимулювання,
реалізація творчого потенціалу.
2.2.3. Об'єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ,
розвиток їх творчих здібностей; сприяння культурному розвиткові й духовному
збагаченню.
2.3. Для здійснення мети і завдань, визначених цим Статутом, Лідер:
2.3.1. Представляє і захищає законні інтереси своїх членів у громадських та
державних органах.
2.3.2.Здійснює інформування дітей та молоді про їх права та свободи відповідно
до Конвенції ООН про права дитини та чинного законодавства України.
2.3.3.Одержує від державних органів влади та органів місцевого самоврядування
інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань.
2.3.4. Проводить соціологічні дослідження і опитування серед дітей та підлітків з
питань їх життєдіяльності.
2.3.5. Налагоджує шляхи співробітництва з дитячими, молодіжними
організаціями, парламентами дітей в Україні та за її межами.
2.3.6. Всебічно підтримує дитячі, молодіжні організації, фонди, установи в
розробці та реалізації дитячих та молодіжних програм і проектів.
2.3.7. Складає та реалізує різноманітні програми і проекти для дітей та підлітків
району.
2.3.8. Організовує семінари, тренінги, конференції, масові заходи як ділового,
так і дозвільного спрямування та ін.
2.3.9. Бере участь в обласних зборах активу учнівських організацій Закарпатської
області.
3. Члени Лідера. Їх права та обов’язки
3.1. РУО «Лідер» складається з представників лідерів учнівського
самоврядування шкіл Іршавського району.
3.1.1. До його складу входять від 1 до 2 представників від органів учнівського
самоврядування ЗНЗ віком від 13 до 18 років, які поділяють цілі та завдання
Лідера і зобов’язуються виконувати Статут. Вони є членами Лідера.
3.1.2. Представники до Лідера обираються шкільними первинними,
позашкільними дитячими організаціями строком на 2 роки. Якщо представник
переобраний через 1 рік з різних причин, відбувається перереєстрація
представника мандатною комісією Лідера.
3

3.2. Члени Лідера мають право:
3.2.1. Брати участь у діяльності Лідера, обирати, бути обраним на керівні посади.
3.2.2. На захист своїх прав та законних інтересів.
3.2.3. Вносити свої пропозиції щодо роботи Лідера.
3.2.4. Брати участь у культурно-масових заходах.
3.2.5. Звертатись до керівних та робочих органів з будь-яких питань діяльності
Лідера.
3.2.6. Вийти з членів Лідера за власним бажанням.
3.2.7. За результатами голосування у своїй організації бути обраним повторно ще
на 1 строк.
3.3. Представник Лідера зобов’язаний:
3.3.1. Дотримуватись вимог Статуту Лідера.
3.3.2. Дотримуватись загальнолюдських норм моралі.
3.3.3. Бути толерантним у своїй діяльності.
3.3.4. Систематично брати участь у роботі організації.
3.3. Члени Лідера втрачають свої повноваження в разі:
3.3.1. Закінчення терміну повноважень.
3.3.2. За власним бажанням.
3.3.3. Досягнення ним 19 років.
3.3.4. Згідно з рішенням Лідера за аморальну поведінку чи таку, що не відповідає
званню "Лідер". В такому випадку, організація, яку представляв даний лідер,
проводить заміну.
4. Керівні органи
4.1. Керівними органами РУО «Лідер» є:
4.1.1. Загальні збори РУО «Лідер».
4.1.2. Рада лідерів.
5. Загальні збори РУО «Лідер»:
5.1. Загальні збори Лідера проходять у другий вівторок місяця з вересня по
травень. Головує на зборах голова Ради, співголовує – куратор організації.
5.2. Збори Лідера:
5.2.1. Приймають рішення, затверджують чи вносять зміни до Статуту.
5.2.2. Обирають голову Ради, заступника голови Ради, голів комісій таємним
голосуванням.
5.2.3. Заслуховують звіти голови Ради, голів комісій.
5.2.4. Можуть висловити недовіру голові Ради, заступнику чи головам комісій,
пропонувати їх відставку.
5.2.5. Визначають кількість комісій Ради.
5.2.6. Обирають делегатів для роботи у обласному парламенті дітей та інших
дитячих та молодіжних форумах.
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6.Комісії Ради:
6.1.1.З питань волонтерської діяльності.
6.1.2. З питань навчання.
6.1.3. З питань спорту та здорового способу життя.
6.1.4. З питань культури та дозвілля.
6.1.5. З питань преси та інформації.
6.1.6. З питань міжнародного співробітництва.
6.2. До кожної комісії входять не менше 5 осіб.
6.3. Засідання комісій проходять по мірі необхідності, але не рідше двох разів у
рік.
6.4. Засідання комісій ведуть голови чи їх заступники.
7.Заключні положення
7.1. Припинення діяльності Лідера здійснюється шляхом ліквідації чи
реорганізації за рішенням Лідера більшістю голосів.
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