
ДОДАТОК З

Біографічна довідка уповноваженого представника на участь в установчих 
зборах з формування нового складу молодіжної ради

Біографічна довідка уповноваженого представника 
на участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради

П’ятниця Роман Сергійович

Число, місяць і рік народження 29.08.2003

Г ромадянство України
Посада Судет
Місце навчання ДонНТУ
Освіта Повна загальна середня
Володіння мовами Українська, Російська, Англійська зі 

словником
Нагороди, почесні звання Грамота за активну громадську 

позицію, вагомий внесок у 
реалізацію молодіжної політики в 
університеті та з нагоди 100-річчя 
ДВНЗ «ДонНТУ»

Вчена ступінь немає

Досвід громадської діяльності:
Приймав участь у проектах:
«Озеленення Планети», день факультету МЕХТ день факультету КІТАЕР, 
займався оформленням фото-зони та «інтеграція першокурсників».
Контактна інформаці:
0991743745;
готап.ріаіпуіїіа. техКіиІошии. есіи. на

Напрямок та мотивація роботи у молодіжній раді:
Хочу потрапити до Молодіжної ради для взаємодії з виконавчими органами 
міської ради та молоддю міста. Бажаю представляти інтереси студентів та 
молоді у цілому. Приваблювати актив студентів до рішення питань 
пов’язаних з молоддю в усіх сферах житія громади.
Дата 28.05.2021

Місце для печатки Підпис



ДОДА ТОК 2

Виписка з протоколу засідання (рішення про делегування представника для 
участі в установчих зборах та до складу молодіжної ради при виконкомі

Покровської міської ради)

Витяг з протоколу № 5
засідання правління Ради студентського самоврядування ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет»

28 травня 2021 року № 5
м. Покровськ

Присутні: Вронська С.А. голова РСС ДВНЗ «Доні ТІ У»
Члени організації: Ьейлярова Л.Ш., Семеніхін А.. Васильцова А., Удинська А.. 
Коверсун Д., Цацулін В.. Котов С.. Чала І.. Батрак А., Гончаров М.

Порядок денний:
1. Про участь представника організації в установчих зборах з обрання складу 

молодіжної ради при виконкомі Покровської міської ради.

Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу молодіжної 

ради при виконкомі Покровської міської ради
П'ятницю Романа Сергійовича, члена Ради студентського самоврядування 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».
2. 1 Іідготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: БейляроваЛ. Ш.

Головуючий Вронська С.

Секретар Бейлярова Л.Ш.



ДОДАТОК 4

Інформація про результати діяльності

БЛАНК

ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності

1. Назва :
Рада студентського самоврядування ДВНЗ «Донецький національний 

техн і чн и й уні вере итет».
2. Скорочена назва:
РСС ДВНЗ «ДонНТУ»
3. Адреса, контакти:
Донецька область, м. Покровеьк. пл. Шибанкова, 2 , 85300.
0991743745:
roman.piatnytsia.mext@donntu.edu.ua.
4. Мета та напрями діяльності:
Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів 

студентів, забезпечення їх участі в управлінні Університетом, а також 
створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого 
розвитку студентства, сприяння їх соціально-громадській активності.

5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів:
Студентське самоврядування ДВНЗ «Доні 1ТУ».
6. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, 

друковані видання, тощо, протягом року до дня подання заяви:
Участь у презентації проекту «Чужих тварин не буває», організація 

волонтерської діяльності у рамках проекту «Чужих тварин не буває», організація та 
проведення «Днів факультетів» ДВІ ІЗ «ДонНТУ», участь у екологічному проекту 
«Озеленення планети», участь у святкуванні сторіччі ДВНЗ «ДонНТУ» та участь у 
«111 Освітньому східному форумі».

Голова РСС ДВНЗ «ДонНТУ» Є. Вронська

mailto:roman.piatnytsia.mext@donntu.edu.ua

