Проєкт
Статут
Львівського обласного учнівського парламенту
1. Загальні положення
1.1. Львівський обласний учнівський парламент (надалі в Статуті - Парламент) –
представницький орган здобувачів освіти у закладах загальної та професійної
(професійно-технічної) освіти Львівської області, створений з метою забезпечення
співробітництва органів учнівського самоврядування області у питаннях реалізації
та захисту прав учнів як суб’єктів освітнього процесу.
1.2. Парламент є добровільним, самостійним, демократичним органом, який
наділений повноваженнями представляти учнівські об’єднання закладів загальної
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти в органах учнівського
самоврядування (учнівських парламентах) територіальних громад області.
1.3. Повна офіційна назва органу обласного учнівського самоврядування –
Львівський обласний учнівський парламент (далі - ЛОУП).
1.4. Парламент керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією
ООН про права дитини, чинним законодавством, зокрема Законами України «Про
освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійну (професійнотехнічну) освіту», «Про позашкільну освіту», «Про об'єднання громадян», «Про
молодіжні та дитячі громадські організації», даним Статутом.
1.5. Парламент самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї
компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.
1.6. Парламент діє на принципах:
● демократизму;
● правовладдя;
● самоврядування;
● колегіальності;
● рівноправності усіх членів;
● добровільної участі в всіх видах діяльності;
● гласності та вільного доступу до інформації про діяльність.
1.7. Мовою офіційних документів та публічних виступів членів Парламенту, його
волонтерів є державна мова. Для забезпечення міжетнічної та міжнародної
співпраці Парламент може створювати і оприлюднювати документи українською й
іншими, окрім мови держави-агресора, мовами.
1.8. Парламент має власні штандарт, емблему, логотип і бланк встановленого
зразка зі своєю символікою. Парламент .діє при департаменті освіти і науки
Львівської ОДА на базі Комунального закладу Львівської обласної ради
«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»
(ЛОЦНТТУМ) та користується печаткою і спецрахунком цього закладу.
1.9. Емблемою Парламенту і всіх учнівських громад Львівщини є …Парламент має
штандарт – прикріплене до древка…. полотнище …. кольору, в центрі якого
розміщено емблему учнівського самоврядування Львівщини.
1.10. Парламент співпрацює з департаментом освіти і науки Львівської
облдержадміністрації, адміністрацією і трудовим колективом КЗ
ЛОР
«ЛОЦНТТУМ», осередками дитячих і молодіжних організацій, іншими державними
і громадськими установами і організаціями, діяльність яких не заборонена
законом. Парламент може укладати з ними угоди, що не суперечать нормам
Статуту та чинному законодавству.
1.11. Місцезнаходження Парламенту: м. Львів, вул. Івана Франка, 133. КЗ ЛОР
«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді».
2. Мета і завдання
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2.1. Мета Парламенту - залучення учнів до управління освітою Львівщини для
забезпечення їхніх потреб та інтересів, реалізації та захисту прав дитини,
формування національної свідомості українця/ українки, інтеграції зусиль на
розвиток ключових компетентностей, наскрізних умінь та громадянської
відповідальності молоді.
2.2. Головними завданнями Парламенту є:
- залучення дітей до участі житті учнівських спільнот, діяльності учнівського
самоврядування, прийняття необхідних для цього рішень на рівні області,
району і територіальної громади, освітнього закладу;
- захист прав і законних інтересів учнів, поширення серед дітей інформації
про шляхи захисту своїх прав та свобод;
- координація діяльності органів учнівського самоврядування
територіальних громад;
- налагодження комунікації між органами учнівського самоврядування й
органами управління освітою, місцевими Радами, державною
адміністрацією;
- поширення досвіду організації учнівського самоврядування;
- розробка та втілення проєктів, спрямованих на поліпшення освітнього
процесу в школах, саморозвиток і самореалізацію учнів, організацію
учнівського дозвілля;
- привернення уваги педагогічних та батьківських спільнот, громадськості до
проблем учнівської молоді;
- сприяння фізичному, інтелектуальному та духовному розвитку членів
Парламенту, його волонтерів, формування у них навичок самоврядування,
соціальної активності й соціальної відповідальності;
- подання пропозицій до річного плану заходів департаменту освіти і науки
ЛЬвівської ОДА;
- виявлення серед учнів та підтримка лідерів молодіжного руху.
2.3. Для реалізації зазначеної мети і завдань Парламент:
- представляє інтереси учнівства Львівщини в органах державного
управління й місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях;
- розглядає питання організації життя учнівських спільнот, діяльності
учнівського самоврядування територіальних громад Львівської області й
виносить рішення у формі ухвал, приймає у межах своєї компетенції інші
акти регулятивного та декларативного характеру;
- інформує дітей про їхні права та свободи відповідно до Конвенції ООН
про права дитини та чинного законодавства України;
- робить запити і одержує від державних органів влади та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх завдань;
- розробляє й схвалює проєкти для дітей Львівської області, замовляє
опитування учнів з питань їхньої життєдіяльності, можливостей для
саморозвитку і самореалізації в закладах освіти Львівщини;
- розробляє і схвалює типові правила для учнів;
- бере участь у розробці та реалізації проєктів регіонального розвитку, що
спрямовані на зміцнення учнівського самоврядування;
- використовує засоби масової інформації та власні сторінки у соціальних
мережах, окрему рубрику на сайті департаменту освіти і науки ЛОДА;
- організовує слухання, конференції, семінари, тренінги, інші масові заходи
як ділового, так і розважального спрямування та ін..
2.4. Самостійно приймаючи рішення в межах компетенції, передбаченої Статутом,
Парламент бере на себе зобов’язання:
- планувати та здійснювати свою діяльність, виходячи із завдань, визначених
у цьому Статуті та інших, схвалених більшістю його послів документах;
- захищати законні інтереси учнівства Львівщини в комісії з питань освіти,
науки та інновацій обласної Ради, департаменті освіти і науки Львівської
ОДА, інших органах державного управління та місцевого самоврядування;
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-

дотримуватись регламенту та письмових домовленостей, укладених з
іншими суб'єктами освітньої та громадської діяльності, у тому числі й з
міжнародними організаціями;
проводити свої засідання, слухання, конференції, семінари, тренінги, інші
масові заходи в безпечному середовищі з дотриманням норм етики та
Санітарного регламенту;
забезпечувати прозорість, інформаційну відкритість своєї діяльності.

3. Посли Парламенту, їх права та обов’язки
3.1. Парламент є представницьким органом, до складу якого входять посли від
органів учнівського самоврядування територіальних громад Львівської області.
Парламент формує свої робочі органи (уряд, комітети та комісії тощо), які
організовують його діяльність та реалізують схвалені ним рішення.
3.2. Посли Парламенту представляють органи учнівського самоврядування
територіальних громад Львівської області, які поділяють мету і завдання
Парламенту і зобов’язуються в межах своєї компетенції виконувати норми цього
Статуту, а також ухвалені Парламентом рішення.
3.3. Послом Парламенту є представник/представниця органу учнівського
самоврядування територіальної громади Львівської області віком від 14 до 18
років, обраний/обрана таємним голосуванням з-поміж його членів (послів/
депутатів). Очільник органу учнівського самоврядування територіальної громади
Львівщини не може балотуватися в посли Парламенту.
3.4. Орган учнівського самоврядування Львівської громади має право делегувати
до складу Парламенту троє послів, органи учнівського самоврядування
Дрогобицької, Золочівської, Самбірської, Стрийської, Червоноградської та
Яворівської громад – по двоє, органи учнівського самоврядування решти
територіальних громад Львівщини – по одному послу.
3.5. Посли Парламенту обираються терміном на два роки. Парламент чи інший
орган учнівського самоврядування територіальної громади має право достроково
відкликати обраного ними посла на підставі прийнятого двома третинами голосів
рішення з обґрунтуванням причин відкликання. Рішення парламенту або іншого
органу учнівського самоврядування територіальної громади про відкликання свого
посла має бути затверджене обласним Парламентом через голосування простою
більшістю голосів.
3.6. Вибори послів до Парламенту на вільні за встановленою квотою місця
відбуваються раз у два роки, у першій половині жовтня, за визначеною
спеціальним Положенням процедурою.
3.7. Для набуття статусу посла кожний обраний органом учнівського
самоврядування територіальної громади делегат має скласти присягу такого
змісту:
3.8. Посол має право:
- ухвального голосу щодо всіх питань, які розглядаються на засіданнях
Парламенту та його органів, до складу яких його обрано;
- участі у роботі Парламенту та висловленні власної думки щодо внесених
на його розгляд пропозицій (нормативних і декларативних актів) відповідно
до норм, встановлених Регламентом;
- внесення пропозицій (нормативні та декларативні акти, доповнення та
поправки до них тощо) щодо питань, які перебувають в компетенції
Парламенту, організації його діяльності;
- обирати і бути обраним на керівні посади в створених цим Парламентом
органах;
- ініціювати проєкти або/і масові заходи в інтересах учнів, учнівських громад
та освітніх спільнот Львівської області, інших дітей, дитячих організацій,
долучатись до впровадження схвалених Парламентом проєктів, організації і
проведення масових заходів;
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подати запит з питань, що перебувають в межах компетенції Парламенту,
та отримати інформацію, необхідну для прийняття зваженого рішення з
питань, винесених на його розгляд;
- отримати захист своїх прав та законних інтересів як посла і дитини;
- скласти свої повноваження посла за власним бажанням;
- за результатами голосування членів органу учнівського самоврядування
територіальної громади Львівщини бути обраним повторно ще на один
строк.
3.9. Посол зобов’язаний:
- дотримуватись Статуту й даної ним при набутті повноважень парламентаря
присяги;
- відвідувати засідання Парламенту та особисто голосувати за винесені на
розгляд нормативні і декларативні акти, пропозиції колег до цих актів;
- сумлінно виконувати посадові обов’язки в органах Парламенту, до складу
яких він/вона обраний/а;
- відповідально виконувати взяті на себе зобов’язання щодо підготовки та
реалізації проєкту або масового заходу, до якого добровільно долучився;
- інформувати колег по органу учнівського самоврядування територіальної
громади Львівщини, від якого обраний/а, про роботу Парламенту та
прийняті ним рішення;
- виступати на захист прав та гідності учнів, інших учасників освітнього
процесу, будь-якого громадянина в межах компетенції посла;
- гідно представляти Парламент, орган учнівського самоврядування
територіальної громади/ громадську організацію, від якого/якої делегований,
учнівську громаду та заклад освіти, у якому навчається.
3.10. Посол Парламенту втрачає свої повноваження у разі:
- закінчення терміну повноважень, неможливості їх виконання за станом
здоров’я або з інших причин;
- коли добровільно відмовиться від свого статусу;
- досягнення ним/нею дев’ятнадцятирічного віку;
- рішення органу учнівського самоврядування територіальної громади про
відкликання свого делегата;
- згідно з рішенням сесії через порушення присяги посла, відсутність підряд
на двох сесіях Парламенту або чотирьох засіданнях ним утвореного органу,
до якого він/вона обраний/а або делегований/а, за аморальну поведінку.

-

4. Організація роботи і робочі органи Парламенту
4.1. Парламент працює у режимі сесій та засідань робочих органів. Робота
Парламенту організована відповідно до Регламенту, ухваленого більшістю
голосів. У разі необхідності Парламент може прийняти рішення про одноразове
відхилення (ad hoc) від процедур, передбачених цим Регламентом.
4.2. Парламент збирається на свої сесії чотири рази на рік, під час учнівських
канікул: у серпні, жовтні, грудні та березні, а також у червні – на заняття Літньої
школи. За рішенням Президії або на вимогу третини послів проводяться спеціальні
або надзвичайні сесії Парламенту.
4.3. Сесія Парламенту:
- приймає рішення, затверджує чи вносить зміни до Статуту,
регламенту, плану роботи, проєктів;
- обирає президента та віце-президентів Парламенту, Прем’єр-міністра,
затверджує склад Учнівського уряду, комітетів і комісій Парламенту згідно з
регламентом;
- заслуховує звіти президента Парламенту, прем’єр-міністра, голів комітетів
та комісій;
- може висловити недовіру президенту, віце-президентам, прем’єру,
головам комітетів, комісій та прийняти їх відставку;
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визначає кількість та затверджує персональний склад комітетів
Парламенту;
- обирає делегатів для роботи у всеукраїнських органах самоврядування
дітей та молоді, участі в різних дитячих та молодіжних форумах, проєктах
тощо.
4.4. Засідання Парламенту є відкритими і гласними, крім випадків,
установлених Регламентом. Тривалість й процедуру проведення сесій, порядок
внесення та обговорення внесених пропозицій, проведення та встановлення
результатів голосувань визначає Регламент Львівського обласного учнівського
парламенту.
4.5. Парламент правочинний приймати рішення, коли на засіданні особисто
присутні більше ніж половина послів. Рішення парламенту (нормативні та
декларативні акти, за винятком Статуту) вважається прийнятим, якщо його
підтримала через голосування абсолютна більшість послів, які присутні на
засіданні(50% + 1). Статут Парламенту та зміни до статуту ухвалюються двома
третинами усіх послів Парламенту, Регламент та Положення про вибори
обласного учнівського парламенту – більшістю усіх послів.
4.6. Робочими органами Парламенту є Президія, до якої входять Президент та два
віце-президенти Львівського обласного учнівського парламенту; постійно діючі
комітети: захисту прав дитини та учня; з питань освіти, з питань спорту і здорового
способу життя, з питань інформації та свободи слова, з питань культури і дозвілля,
з питань партнерства та реалізації проєктів, регламентний комітет. Президія та
комітети можуть працювати у віддаленому режимі. Правила роботи Президії та
комітетів визначено у Регламенті Львівського обласного учнівського парламенту.
4.7. Президія Парламенту:
готує сесії Парламенту та протоколює перебіг;
організує засідання комітетів;
створює після погодження з профільним комітетом/комітетами тимчасові
комісії Парламенту;
надає консультативну, інформаційну чи методичну допомогу послам за їх
запитами;
збирає письмові пропозиції, запити, прохання, повідомлення місцевих
органів учнівського самоврядування та окремих учнів, що надходять на
адресу Парламенту;
веде листування, забезпечує донесення до адресата зроблених послами
запитів, оформлення, оприлюднення та збереження прийнятих
Парламентом нормативних і декларативних актів, інших рішень.
4.8. У період між сесіями працюють комітети Парламенту. Комітети:
розробляють проєкти декларативних та нормативних актів Парламенту;
попередньо розглядають та готують свої висновки і пропозиції стосовно
проєктів рішень, розроблених послами;
доопрацьовують проєкти актів Парламенту, якщо вони узяті за основу але
не ухвалені остаточно;
попередньо розглядають та готують проєкти рішень Парламенту стосовно
декларативних та нормативних актів, програм, проєктів, внесених на
розгляд Парламенту;
готують пропозиції щодо планування нормотворчої діяльності Парламенту;
готують та організовують парламентські слухання з питань, що належать
до їхньої компетенції;
розглядають звернення, дають рекомендації, роз’яснення з питань, що
належать до їхньої компетенції;
готують і подають на розгляд Парламенту запити послів до органів
учнівського самоврядування, державної влади, місцевого самоврядування,
управління освітою.

-

5

Комітети формуються виключно з послів. Посли самі обирають комітет, у якому
працюватимуть. Посол може бути членом тільки одного комітету. Члени комітету
обирають його голову. Персональний склад комітетів затверджує Парламент.
4.9. Комітети Парламенту збираються на засідання не рідше ніж раз в місяць.
Комітет Парламенту правочинний приймати рішення, коли на засіданні особисто
присутні більше ніж половина послів – членів комітету. Рішення комітету
вважається прийнятим, якщо його підтримала через голосування абсолютна
більшість послів, які присутні на засіданні(50% + 1). Правила роботи комітетів,
порядок обговорення внесених пропозицій, процедуру голосування визначає
Регламент Львівського обласного учнівського парламенту.
4.10. При комітетах Парламенту можуть діяти робочі групи волонтерів – учнів віком
від 13 до 18 років, які бажають реалізовувати проєкти та вести організаційну
роботу в органах учнівського самоврядування.
4.11. При Парламенті можуть також працювати тимчасові комісії послів з метою
вивчення участі учнів у освітньому процесі, житті громад Львівщини, порушень
прав і законних інтересів учнів тощо і розробки відповідних документів або
проєктів Парламенту. Комісія створюється з ініціативи одного або кількох послів.
До складу тимчасових комісій Парламенту можуть входити волонтери. Склад
комісії затверджує Президія Парламенту. Організація роботи комісій унормована
Регламентом Львівського обласного учнівського парламенту.
4.12. Парламент створює свій постійно діючий виконавчий орган – Учнівський уряд
(далі - Уряд), до якого на добровільних засадах входять посли Парламенту, а
також волонтери. Очолює Уряд Прем’єр-міністр. Термін роботи Уряду – два роки з
можливою пролонгацією повноважень ще на один такий самий строк.
Повноваження та організацію роботи Уряду визначені в Положенні про учнівський
уряд Львівської області, яке приймає Парламент.
4.13. Парламент функціонує в інтересах дітей шкільного віку. Політичні партії
(об’єднання), релігійні та громадські організації не мають права втручатися у
роботу Парламенту. Керівництву Парламенту, педагогічним працівникам, органам
державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам
забороняється залучати послів Парламенту до участі в заходах, організованих
релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів,
що відповідають завданням Парламенту, зазначеним у цьому Статуті.
4.14. Культура поведінки послів і волонтерів, дотримання ними правил
проведення засідань Парламенту, його робочих органів ґрунтується на
взаємоповазі та усвідомленні відповідальності за порушення норм цього Статуту,
етичних норм. Застосування методів фізичного та психічного насильства до
послів і волонтерів забороняється.
5. Управління діяльністю Парламенту
5.1. Порядок роботи Парламенту, його органів та посадових осіб встановлені цим
Статутом, Регламентом Львівського обласного учнівського парламенту, планами
роботи сесій, розпорядженнями Президента.
5.2. Вибори Президента та віце-президентів, які забезпечують керівництво
роботою Парламенту, а також голів парламентських комітетів відбуваються під
час жовтневої сесії Парламенту через таємне голосування. Претенденти
зобов’язані розробити і представити парламентарям програми/плани своєї
діяльності на посаді. Обраним вважається посол, який набрав найбільшу кількість
голосів від усіх, хто брав участь у голосуванні.
5.3. На виборах так само як і під час прийняття рішень застосовується правило: 1
особа – один голос. Для підрахунку голосів під час виборів та пленарних
засіданнях Парламент створює лічильну комісію. Кількісний склад та порядок
роботи лічильної комісії визначено у Регламенті.
5.4. Президент та віце-президенти Парламенту, а також голови парламентських
комітетів та комісій обираються терміном на один рік. Звіти про роботу на своїй
посаді вони представляють на заняттях Літньої школи.
5.5. Президент Парламенту:
- є гарантом дотримання прав і свобод школярів;
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діє від імені Парламенту в період між його сесіями;
представляє Парламент на республіканському, обласному та місцевому
рівнях;
- вносить на розгляд Парламенту план роботи сесії, проєкти нормативних та
декларативних актів, схвалених профільним комітетом/комітетами;
- веде пленарні засідання Парламенту;
- підписує ухвалені Парламентом нормативні та декларативні акти, інші
рішення.
5.6. Президент Парламенту може тимчасово делегувати свої повноваження віцепрезиденту.
5.7. Президент може бути усунений в порядку імпічменту у разі:
- порушення ним норм чинного законодавства чи цього Статуту;
- недобросовісного виконання своїх обов’язків.
5.8. У випадку, коли Президент склав повноваження або усунутий від їх виконання
через імпічмент, обов’язки Президента виконує віце-президент, за якого
проголосувало більше послів ніж за іншого члена Президії. Термін повноважень
на посаді в.о. Президента не може бути тривалішим ніж термін повноважень
президента парламенту.
5.9. Голови парламентських комітетів:
- забезпечують розвиток учнівського самоврядування;
- організовують роботу комітету, який очолюють;
- ведуть засідання цих комітетів;
- вносять на розгляд свого комітету проєкти нормативних та декларативних
актів, розроблених Учнівським урядом, парламентськими комісіями,
окремими послами, віднесені Президією до його компетенції;
- представляють свій комітет на засіданнях Парламенту та під час різних
публічних заходів;
- діють від імені комітету, який очолюють, в період між його засіданнями;
- підписують рішення, ухвалені комітетом, який очолюють.
5.10. Голова комітету Парламенту може тимчасово делегувати свої повноваження
одному з членів комітету.
5.11. Голова парламентського комітету може бути усунений з посади достроково
у разі:
- порушення ним норм чинного законодавства чи цього Статуту;
- недобросовісного виконання своїх обов’язків.
5.12. Рішення про дострокове припинення повноважень голови парламентського
комітету його члени приймають таємним голосуванням. Якщо відповідне рішення
прийняте більшістю голосів, Комітет має одразу обрати нового голову на час до
чергових виборів.
5.13. Посли Парламенту, призначені головами тимчасових комісій:
- забезпечують участь учнів у освітньому процесі, житті громад Львівщини,
усвідомлення учнями своїх прав і законних інтересів, розвиток учнівського
самоврядування;
- добирають членів комісії;
- організовують роботу комісії, яку очолюють;
- ведуть засідання комісії;
- представляють свою комісію на засіданнях комітетів та на пленарних
засіданнях Парламенту, під час перемовин та різних публічних заходів;
- діють від імені комісії, яку очолюють, підписують її рішення, представляють
розроблений нею проєкт, документ.
5.14. Голова комісії не може тимчасово делегувати свої повноваження одному з її
членів чи іншому послу.
5.15. У випадку, коли голова комісії перестає або відмовляється виконувати свої
обов’язки, комісія вважається розпущеною. Щоб продовжити розробку проєкту,
документу, який готувала розпущена комісія, Президія Парламенту може створити
нову комісію та призначити її голову.
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6. Заключні положення
6.1. Зміни до Статуту можуть бути запропоновані лише послом або групою послів.
6.2. Зміни та доповнення до Статуту подаються на розгляд регламентного
комітету Парламенту.
6.3. Парламент зобов’язаний розглянути пропоновані зміни навіть у випадку, коли
регламентний комітет їх не підтримає. Зміни до Статуту вважаються прийнятими,
якщо за них проголосували 2/3 послів Парламенту.
6.4. Прийняті зміни до Статуту вважаються дійсними після їх оприлюднення.
6.5. Припинення діяльності Львівського обласного учнівського парламенту
відбувається через його ліквідацію чи реорганізацію за рішенням сесії голосами
не менше ніж 2/3 послів або у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
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