
СТАТУТ 
 

Учнівської Парламентської республіки 

 

Розділ І  Загальні засади 

 

Стаття 1. 

       Статут учнівської Парламентської республіки та її секторів діє в межах, 

установлених Конституцією України та відповідно до Закону про молодіжні 

організації, Закону „Про об`єднання громадян”. 

             

Стаття 2. 

       У своїй діяльності учнівська Парламентська республіка керується 

законодавством України та власним статутом. 

 

Стаття 3. 

       Учнівська Парламентська республіка – добровільна організація учнів 

навчального закладу, яка діє на громадських засадах, має правову і 

демократичну організацію і керується загально людськими принципами. 

    

Розділ ІІ   Права та обов’язки членів учнівської Парламентської 

республіки 
 

Стаття 4. 

         Кожному члену учнівської Парламентської республіки гарантується право 

на свободу думки, слово і на вільне вираження своїх поглядів і переконань. 

         Всі члени Парламентської республіки мають право на незалежний 

розвиток своєї особистості . 

 

Стаття 5. 

         Член учнівської Парламентської республіки, який порушив права іншого 

члена  несе дисциплінарну відповідальність. 

 

Стаття 6. 

        Члени учнівської Парламентської республіки мають право об’єднуватися в 

загони, штаби, які беруть участь у засіданнях учнівської парламентської 

республіки 

 

Стаття 7. 

       Всі члени учнівської Парламентської республіки повинні знати свої права і 

дотримуватися своїх обов’язків. 

  

 

 



Стаття 8. 

    Членство в учнівській Парламентській республіці припиняється: 

- За особистою заявою  

- Уразі особистого порушення статуту  

- І по закінченні навчального закладу. 

 

Стаття 9. 

     Залучення членів учнівської Парламентської республіки здійснюється через 

референдум, вибори та інші форми демократії. 

 

                                    

Розділ ІІІ    Вибори 
 

Стаття 10. 

     Вибори до органів управління учнівської Парламентської республіки є 

вільними  і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого 

права усіх учнів 1- 3 курсів. 

 

Стаття 11. 

     Чергові вибори до учнівської Парламентської республіки призначаються 

Президентом. 

 

Стаття 12. 

      Вибори кандидатів у президенти здійснюються шляхом самовисунення або 

висування кандидатів учнівськими об`єднаннями. 

  

Стаття 13. 

      Проведення виборів Президента організовує Центральна виборча комісія. 

Для забезпечення демократичності та законності виборів до роботи 

залучаються незалежні експерти. 

 

Стаття 14. 

       Повноваження Парламенту припиняється в день відкриття першого 

засідання Парламенту нового скликання. 

    

Розділ IV   Президент учнівської Парламентської республіки 
 

Стаття 15. 

        Президент учнівської  Парламентської республіки обирається строком на  

2 роки(на один рік) 

 

       

 

 



Стаття 16. 

        1. Повноваження Президента припиняються у випадках 

      - самовідводу  

      - Неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоровя 

      - Порушення статуту        

      - Незадоволення усіх членів парламенту діями Президента. 

 

Стаття 17. 

        Звання Президента учнівської Парламентської республіки зберігається за 

ним після складання повноважень довічно, якщо тільки      Президент не був 

усунений з посади. 

     

Розділ V     Внесення змін до статуту 
 

Стаття 18. 

         Зміни до статуту можуть бути внесені тільки після проведення 

референдуму. 

 

Стаття 19. 

         Про зміни та доповнення в статуті повинні знати всі члени учнівської 

Парламентської республіки.       

 

 

 

 

 

     

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Присяга Президента ради учнівського 
самоврядування ліцею 

 
 
 
Я,_______________ - заступаючи на високий пост 
Президента ради учнівського самоврядування ліцею, 
урочисто присягаюся на вірність ідеалам учнівської 
Парламентської республіки. 
  
Я  урочисто обіцяю: 
 
             - усіма своїми справами дбати про благо  
учнівської громади . 
 
             - відстоювати права та  свободи членів  
учнівської Парламентської республіки . 
 
             - зміцнювати авторитет навчального закладу . 
 
             - додержуватись  статуту .     

        
         

         


