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Конференція РЮ 

Рада  РЮ Рада командирів 

МІНІСТЕРСТВА 

«Право» «Дозвілля» «Патріот» «Олімп» 

Агітбригада 

«Ми за ЗОЖ» 

«Милосердя» 

Волонтерський 

загін «Благовест» 

«Малючок» «Охорона здоров’я »  

ДЮП «Фортуна», ЮІР «Клаксон», 

«ЕКОС» 

«Господар» 

Учнівські колективи 

 

  ПАЛАТА 

«МАЛЮЧОК» 

  1 – 4 КЛАСИ 

 

     ПАЛАТА 

   «ПІДЛІТОК» 

    5 – 8 КЛАСИ 

 

     ПАЛАТА 

«СТАРШОКЛАСНИК» 

9 – 11 КЛАСИ 

Президент РЮ 

Головний координатор 

(ЗДВР) 
 

Педагоги-організатори, 

Координатори РЮ 
 

Прем’єр-міністр РЮ Спікер РЮ 



 
 

Головний координатор ДШО «Республіка юних»  - заступник директора з виховної 

роботи в школі Науменко Вікторія Володимирівна; 

Координатор Ради РЮ та Ради командирів – педагоги-організатори Мельничук 

Олена Костянтинівна, Подаваленко Людмила Олексіївна 

Координатор міністерства «Дозвілля» - педагог-організатор Мельничук Олена 

Костянтинівна 

Координатор міністерства «Патріот»  - заступник директора з навчально-виховної 

роботи  Касатова Ольга Леонідівна  

Координатор міністерства «Право»  - заступник директора з навчально-виховної 

роботи Гаврилюк Антоніна Олексіївна 

Координатор міністерства «Милосердя» - соціальний педагог Лейко Ірина 

Михайлівна 

Координатор міністерства «Олімп»  -  вчитель фізичної культури  Біла Олена 

Миколаївна  

Координатор міністерства «Господар» - заступник директора з господарчої частини 

Нечаєва Антоніна Станіславівна 

Координатор міністерства «Малючок» - вчитель початкових класів Волкова Віта 

Павлівна  

Координатор міністерства «Охорона здоров’я » - вчитель географії Гриценко Сергій 

Миколаєвич 

ДЮП «Фортуна» - відповідальний 9-В клас, координатор Кєрімова Ірада Мушфігівна 

ЮІР «Клаксон» - відповідальний 10-А клас, координатор Атабаєва Наталія 

Михайлівна 

Агітбригада «Ми за ЗОЖ» - відповідальний 10-Б клас, координатор Гончарова 

Оксана Володимирівна 

До конференції РЮ входять: 

Президент – Гриб Вадим (11-Б клас), який співпрацює з Прем’єр-міністром  – 

Корольовой Анастасією  (9-В клас) та Спікером – Асєєвою Ганною (11-А клас). 

Рада РЮ складається з командирів міністерств, координує  роботу   Прем’єр-міністр  

РЮ: 

1. «Патріот»  -  Варава Даша 11-Б 

2. «Дозвілля»  - Лісюткіна Валентина 11-Б 

3. «Право»  - Верзілова Тетяна 11-Б 

4. «Милосердя» -  Захлеба Софія 11-Б 

5. «Олімп»  Троян Анастасія 9-В 

6. «Господар» - Товмасян Марія 11-А 

7. «Малючок»  - Отченашенко Вікторія 11-А 

8. Дискоклуб «Millenium» - Сердюк Іван 11-А 
Рада РЮ співпрацює з Радою командирів до якої входять командири 5-11 класів, 

координує  роботу Спікер РЮ. 

Рада РЮ тісно співпрацює з Радою командирів, разом узгоджують та планують 

роботу. 

Учнівські колективи діляться на 3 палати: 

1 палата «Малючок» 1-4 класи 

2 палата «Підліток»  5-8 класи; 3 палата  «Старшокласник»  9-11 класи. 



 
 

VI. Організація та проведення виборів 
1. Всі органи влади Співуправління обираються терміном на 1 навчальний 

рік. 

2. Проведення виборів відбувається у вересні місяці. 

3. Членами органів Співуправління можуть бути виключно учні школи. У 

момент вибуття зі школи (закінчення навчання, перехід в іншу школу і т.п.) вони 

автоматично перестають бути членами співуправління і його органів влади. 

4. Вибори в органи влади Співуправління проводяться таємно за 

необмеженої кількості Кандидатів. 

5. Передвиборча кампанія організовується Кандидатом та його помічниками 

та здійснюється засобами виключно усної та художньої агітації. 

6. Вимоги до кандидата в Президенти Республіки Юних, лідер повинен бути: 

- Чесною і порядною людиною; 

- Винахідливим; 

- Об'єктивним; 

- Ініціативним, докладати до будь-якої справи свої зусилля, думки, 

пропозиції; 

- Давати поради, але ненав'язливо; 

- Бути уважним товаришем, вміти відповідати за свої дії, вчинки, слова; 

- Гідно сприймати критику на свою адресу; 

- За роботою не забувати про відпочинок. 

7. Вибори організує і контролює Виборча комісія, яку створює Рада РЮ. 

- Виборча комісія організовує  масові зустрічі кандидатів з виборцями; 

- Спостерігає за дотриманням етичних норм ведення передвиборчої кампанії. 

8. Вибори делегатів до Ради РЮ представників класів проводяться у вересні 

окремо у кожному класі. 

9. Кандидати в делегати Ради РЮ представників класів повинні бути 

представлені учням класу за тиждень до виборів. Представником може бути тільки 

учень цього класу. 

10. Процедура виборів: 

- Виборцями Президента РЮ учнівського співуправління є учні 5-11 класів. 

Кожен із виборців має право тільки на один виборчий голос та голосує 

тільки за себе; 

- У виборчий бюлетень вносяться імена кандидатів у Президенти РЮ; 

- Виборці у день виборів отримають по одному виборчому бюлетеню 

(отримання реєструється виборчою комісією у списках виборців); 

- Кожен виборець здійснює свій вибір таємно, відмічає в бюлетені прізвище 

обраного ним кандидата в Президенти РЮ, опускає бюлетень до виборчої 

урни; 

- В день виборів передвиборча агітація не допускається; 

- За дотримання процедури виборів та об'єктивністю підрахунків голосів 

виборців спостерігають представники кандидатів в Президенти РЮ 

учнівського співуправління; 



 
 

- Після закінчення терміну голосування виборча комісія в присутності 

спостерігачів відкриває виборчу урну, підраховує та оголошує результати 

виборів; 

- Якщо за результатами виборів жоден із кандидатів не набрав необхідної для 

перемоги кількості голосів (50+ 1 голос), оголошується другий тур виборів. 

В другому турі беруть участь два кандидати у Президенти РЮ, за яких 

проголосувала більшість. 

11. Звітує Рада РЮ про свою діяльність перед своїми членами 2 рази на рік. 

12. За не виконання Президентом або його активом своїх повноважень члени 

дитячої шкільної організації Республіка Юних можуть проголосити імпічмент. 

 

VIІ. Відзнаки та покарання 
Учні, які добре вчаться, творчо виконують завдання та є зразком для інших 

дітей, відзначаються органами співуправління, адміністрацією школи. 

Засоби заохочення: 

- Виставка учнівських робіт; 

- Подяка класного керівника, адміністрації, активу співуправління; 

- Лист-подяка батькам; 

- Почесна грамота; 

- Грошові винагороди класним колективам у кінці навчального року; 

- Цінні подарунки учням. 

Види покарань: 

- Зауваження членів Ради РЮ; 

- Обговорення поведінки на класних зборах, засіданнях Ради РЮ; 

- Виклик учня на засідання педагогічної ради, батьківського комітету; 

- Оголошення догани в усній чи письмовій формі; 

- Відшкодування завданих матеріальних збитків. 

 

VIІІ. Порядок внесення змін 
Зміни та доповнення до цього статуту  вносяться за рішенням Конференції 

Республіки Юних та Ради РЮ. 

 


