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VroлoДiяtнol Paди (Пpoсвiти>>
I. Зaгaльнi пoлoяtення

1.1. Мoлoдiжнa Paдa <Пp_ocвiти> (лaлi _. Paдa) r cTpyкrypниМ пiдpoздiлoм BсеyкpaiЪсЬкoгo ToBap vIcTBa

;i;Цffi 'ffТ;,}lffi"T":"-:"H?Jfffl#':;ff;;ou"i,1io"Ь.,'yur йp"fr", зaкoнiв Укpaiни, Cтaтутy BУT
|.2. Paдa opгaнiзar{iйнo oб'eднyс ..""ni* BУT <<Пpocвiто> iм. Tapaca ITIевченкa, мoлoдilкниx i дитяulтхГpoМaДcЬкI4х opгaнiзaцiй, сryдeнтiв тa yvнiв, y"i* 'o,oд* лroдей, якi усвiдoMЛIoIoТЬ BиI{яTкoBy вalклlивiстьl##i#T'#"#"#iHi:T};""1H:""щl дi"ль"o"'l вvi?щo."i'u, i''^тLi}"ш"uu.'nu ;;.;-;;;'" спpIбIIoTЬ
l.3. oонoвнoro Мeтolo дiяльнoотi Paди е Bикoнaння сTaTyTI{иx ЗaBДaI{Ь ToBapиcTBa, зaщ/Чeння мoлoдi дo лaв BУT<<Пpoсвiтu,> iм. Tapaca пIев.,"нкa,' .,Ь.,y,"pизaцi" yкpaiнськoТ мoви, ny,uryp", тpaдицiй у мoлoДilкнoпгvсepедoвищi.

2.1. oснoвнi зaвдaння Paли:
- пpoПaГaнДa y МoЛoд'*чoР-:."oеДoвищi yкpaihськoi м91и, кyЛЬTypи, тpaдицiй;- Пp'oПaгal{Дa дiяльнocтi BУТ кПpoс"iй.lм. 'uou:.u '.u;""";ъ;;i rпкiльнoi Ta сTyДeнTськol мoлoдiIIIЛях.М пoотiйнoгo зrrЛ}rення мoлoдbкнorЪyдитopii дo';;;.' y зaхoДax ToBapис t'a;- зaЛyчеIlня мoлoдi Дo чЛенсTBa v-!УТ <Прoсвiто inu. Тapaсa IIIевченкa.
ij;#J.ff#i::T#?#Т.;::o";; BУT <Пpo.;;;; i'. тupu.u tп."u"nnu Paдa У BcтaнoBЛeнoп'y зaкoнoМ
o"'o,.ou'in1TliJ::;';""*Тoдilкними opгaнiзaцiями Ta iнrшими oб,еднaннями Гpo'aДян нaцioнальнo-
- opгa}IlзoByе диокyоiйнi i кyльтypoлoгiчнi клу6и,мoлoдi:кнi зЛЬoTи i кoнфеpенцii, спpияс opгaнiзaцiТ мoлoдilкнoгoii;"JH*",:'flТffix,T;"x.#. фестивaлi, " i"ш -yi'yiЪo-'u"o"i зaхoди B Межax rTлalтy дiяльнoстi BУT- фopМye пpoГpaМy 'onйi*",x зaхoДiв BУT кПpoсвiтa> iм. Tapaсa ITIевченкa;- BсTaнoBЛIoе тa пiдтpимyе мiяtнapoднi кoнтaкTи, yкЛaДaс з Цiсlo *.'o- йJменi BУT <Пpoсвiто iм. Tapaсaff'x1"i:iЫдпoвiднi 

^у,oд',."iйui.. 
з зapyбilкниМи МoлoДilкними op.u.i.uцin ми, бepeyЧaсTЬ y пpoведеннi

III. Членствo у Рaдi

].]. Puou скJIaДaсTЬоя з iндивiдyaльних членiв.

;{,iЦ'ЩTж^'н:жilж"ж"?#^жlн'Sx^;" 
14 дo З|poкiв, кoтpi визнaroть Cтaryт BУT

3.З. Члени Paди мaroть ПpaBo:

9 1paтиyЧaсTЬ y BиКoнaннi стaryтних зaBДaнЬ BУT кПpoсвiтa)> iм. ТapaеalJlевненкa;o) внocиTи пpoпoзицii, пoв'язaнi з дiялънiстrо Piд" iвyТ-пp"";t;;;jil. Ь"paсa Шевненкa;в) oTpиМyBaTи iнфopмaцiro 
"й.o'",u"iоть Штaбy Paди;Г) бpaтиyЧaсTь y 

".i* 
.u*oou*, iкi opтaнiзo"y.-в,уЪ--пpoсвiтa> iм. Tapaсa lШeвненкa;r) oтpимyвaти зa aкTиBI{y пpaщo B ToBapисTBi <Пpoовiто зaoxoЧеIrllя;д) пyблiкyвaти мaiеpiaли пpo дiяльнiсть BУi 

-uipo.ui.uu 

i'. Tapaсa TIIевченкa в зaсoбaх мaсoвоiiнфopмaцiТ.
3.5. Члени PaДи зoбoв'язaнi дотpи NIУBaTИcЯBиМoГ Cтaтyгy BУT кПpoовiтu iм. Tapaca TTIевченкa i Пoлolкення пpoдiяльнiсть Paди, cпpияти Bикoнaннro йoгo. ЗaBДaнь, 

'oiй""''* 
ПpикЛaДoМ cПpИЯТLIЗpocтaншo пpестияtнoстiyкpaiнськoТ мoви в мoлoдirкнoМy сеpeДo,,щl, noф,"p 

";;;;"дiяльнiсть вvт кпpoсвiто iм. Тapaca]Левченкa.



3.6. Членствo y Paдi мorке бyти ПpиПинеI{е кepiвними opгaнaМи BУT кПpoсвiтu iм. Tapaоa Tlleв.rенкa,
пpaвлiннями мiоцeвих oб,с.цнaнь ToBapиоTBa нa пiдстaвi письмoвoТ ЗaяBи ЧЛrнa Paди, пiсля Дoоягнeння ниМ
гpaничнoГo вiкy, ни зa Пopyшeння Cтaтyry BУT <Пpoсвiто iм. Tapaсa ШIевченкa (зa пoдaнням Гoлoви Paди). Taкe
piIпення зaTBеp,ця(yсTься lШтaбoм Paди t пoвiдoмлясться воiм iТ членaм.

IV. CтpYктYDнa пoбv,Цoвa. кoмпeтенцiя i пoряДoк oбpaння кеpiвних oDгaн'iв PаДи

4.1. opгaнiзaцiйнoro oc}toBolo PaДи е мoлoдiяtнi rypTки пpи <Пpoовiтaх>, мiсцевi мoлoдiхtнi гpoмaдоькi opгaнiзaцiТ,
oсеpе.цки всеyкpaiЪськиx ГpoМaдcЬкиx opгaнiзaцiй, якi здiйснtotoтЬ свoro дiяльнiсть в AP Кpим, oблaотяx Укpaiни,
в мiстaх Киeвi тa Cевaстoпoлi спiльнo з BУТ <<Пpoсвiто iм. Tapaсa TTTевченкa.
4.1.1. Moлoдirкнi гypткИ IIpИ кПpoсвiтaх>, мicцевi мoлoдiхснi гpoмaдськi oргaнiзauii, ocеpедки Bсeyкpaiнських
ГpoМaДсЬкиx opгaнiзaцiй фopмyroть зi свoгo aкTиBy пpи вiдпoвiдному oб'сднaннi BУT кПpocвiтa>> iм. Tapaca
TТTeвчeнкa ciльоькy, мiоькy, paйoннy ни oблaснy мoлoдilкнy paдy.
4.l.2. Miсцевi мoлoдirкнi paди yTBoptоIoTЬся rra ycTaнoBЧиx збopax i нaбyвarотЬ сBoгo cTaTyсy пicля ix Bизнaння
пpaвлiнням вiдпoвiднoгo oб'еДнaння BУT кПpoсвiтu iм. Т apaca LШевченкa.
4.1.3. Мiсцeвi мoлoдi;кнi paди caмoстiйнo виpiIпyroть Bci ПиTaння внyтpitпньoгo )киTTя Ta BикortyЮTЬ Зaв.цaннjl,
пoклaденi нa неТ BУT <Пpoсвiтu iм. Tapaca TTTевченкa.
4.2. Haйвищим opгalloМ с Bcеyкpaiнськa Paдa, якa скJIикaеться LШтaбoм Paди нr MеIlЦIe o.цнoГo paзy нa piк.
Пoзaнеpгoвa PaДa мoже бyти скJIикaнa L[Iтaбoм PaДи нa BиMoГy I{енщaльнoгo Пpaвлiння BУT <Пpoовiтu iм.
Tapaca LШeвченкa.
4.З. Paдa BB€DкaсTЬcя ПpaBoЧиннolo' якщo yЧacTЬ y ii зaсiдaннi беpe не МeнIПе 2lЗ члeнiв Paди. PiIпення Paди
пpиймarотьcЯ ПpoсTolo бiльrпicтro гoлoсiв пpисyтнix.
4.4. Paдa:
a) пpиймaс, дoПoBнIoс aбo змiнtoе ПpoекTи ПpoгpaМ
lШевvенкa;

мoлoдiяtних зaxoдiв BУT <Пpoсвiтa>> iм. Tapaоa

б) зaTвеp.ц)кyс ПpoгрaМи i плaни poбoти З MoЛo.цДIo BУT <Пpoовiто> iм. Tapaсa ШIевueнкa;
в) oбгoвoptос ПиTaнI{я дiяльнoстi Paди;
г) зaсЛyхoByс Ta зaTBеp.ц)кyе звiти lllтaбy Paди;
Г) лиcryсться вiд iменi BУT <Пpoсвiтa> iм. Тapaсa LШевченкa з мoлoдiясними i Дk|.ГЯЧИN|И ГpoмaДсЬкиMи
oб,еДнaннями:
яt) oбиpaе Гoлoвy Paди стpoкoM }ta oдин piк lТpocTolo бiльrшiотro гoлoсiв. Кaндидarypa Гoлoви Пoпеpе.цнЬo
yзгoДкyeTЬся з Ideнтpaльним Пpaвлiнням BУT кПpoовiтu iм. Tapaсa TTTевченкa.
Ф oбиpae вiдкpитим ГoЛoсyBaнн'lм члeнiв lПтaбy Paди стpoкoМ Ha oдин piк. Кiлькiоний скЛaД IIIтaбy Paди
BизнaЧaсTЬся Paдoro.
4.5. IПтaб Paди е кepiвним opГaнoМ PaДи ь пеpioд мilк if зaсiдaннями.
4.6.IJIтaбPaди:
a) oПеpaTиBнo виpirшyс нaйвaжливitпi питaння дiяльнocтi Paди;
б) cкJIикaс пoЗaЧеpГoBе зaсiдaння Paди нa BиМoГy кеpiвниx opгaнiв BУT <Пpoсвiто iм. Tapaоa l[Iев.rенкa;
в) opгaнiзoвyе Bикoнaння pitпень Paди i зaBДaнь' ПoкJIaДених нa неi BУT <Пpoсвiто iм. TщacalШевченкa.
4.,7 . Зaciдaння lПтaбy Paди вва.lкarTЬоя ПpaBoЧинHиlvt, якщo B ttЬoМy BЗЯЛИyЧaоTЬ нe MеIIIIIе 2lЗ Йoгo членiв.
4.8. Гoлoвa paди пiдпиcyr .цoкyМенти вi,ц ii iменi, ПpeдсTaBляе ii y cToсyнкax з мoлoдix<ними oб,сднaнн,IМи'
зacoбaми мiоoвoТ iнфopмaцiТ Toщo. Гoлoвa BсеyкpaiЪськoТ Paди с чЛrнoМ ГoлoвнoТ Paди BУТ кПpoсвiто iм.
Tapaсa LLIeвченкa i беpe yчacTЬ y зaоiдaннях {ентpaльнoгo Пpaвлiння тoвapисTBa З дopaДЧиМ ГoЛocoМ.
4.9. Гoлoвa Paди ниrк.roгo piвня r чJIeнoМ Paди вищoгo piвня. Пopядoк oбpaння Гoлoви Paди i lllтaбy Paди ниlкнoгo
piвня пoвнiстrо вiдпoвiДar пopяДкoвi oбpaння Гoлoви i lllтaбy BсеyкpaiноькoТ Paди. Гoлoвa Paди ниrк.roгo piвня е
ЧЛенoМ кеpiвних opгaнiв BУT <Пpoсвiтa> iм. Тapaсa TIIeвченкa вiдпoвiднoго piвня.

Y. Cимвoлiка Paди

5.1. Paдa BикopиcтoByс y овoiй poбoтi симвoлiкy BУT <Пpoовiтu iм. Tapacalllевченкa.

YI. ПopяДoк внесення змiн i.цопoвнeнь Дo Пoлorrtення прo Дiяльнiсть PaДи

6.1. ПoлoяtеЕIня Пpo дiяльнicть Paди зaтвеpдlкyе L{eнтptlJIьне Пpaвлiння BУT кПpocвiто> iм. Tapaсa LШeвченкa.
6.2. Pirпення пpo змiни Ta ДoПoB}lеI{I{я .цo Пoлoжeння пpo дiяльнiсть Paди пpиймaroть cя нa зaciДaннi Paди нa
пiдстaвi пpoпoзицiй lllтaбy .rи uленiв Paди.
6.3. PiIшення пpo змiни i дoпoвнення Дo Пoлo;кення пpo дiяльнicть Paди зaTBсpДI(yютьоя кеpiвниMи opГallaМи
BУT <Пpoсвiтu iм. Tapaca ITTевченкa.


