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

п .і .б .
Число, місяць і рік 26.11.2002
народження

Посада, місце роботи 

Освіта

Науковий ступінь, 
вчене звання

Член Покровської МР 

Повна середня

Володіння мовами Російська, українська, не повна англійська

Нагороди, почесні Грамота за значний особистий внесок у

звання реалізацію державної молодіжної політики,

сприяння розвитку молодіжних ініціатив, 

активну участь у суспільному житті Донецької 

області та з нагоди дня молоді

Досвід громадської діяльності Діючий член МР Покровська, член Національної 

організації Скаутів України

Особисті досягнення Отримав грамоту обласного рівня, є головою одного з

дієвіших комітетів МР

Контактна інформація
Тел.0666881874

Пошта: зИргоЩ кІШ ятаіІ.сот

Напрямок та мотивація роботи у молоджній раді Хочу обіймати посаду голови 

МР, бо маю на меті створення дієвої структури, що буде вирішувати проблеми 

молоді нашого міста



Приклад виписки 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
засідання правління "ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ "СОЛІДАРНА МОЛОДЬ"

К . о<> 2021 року № 1

м. Покровськ
Присутні: (керівники організації)
Голова ГО: Петросян Аркадій Артурович 
Секритар ГО: Безмен Микита Гнадійович

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 Жоріна Ігоря Віталійовича.
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: Жорін Ігорь Віталійович.

Г оловуючий

Секретар



ДОДАТОК 4
{приклад)

Інформація про результати діяльності

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності

1. "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЛІДАРНА 
МОЛОДЬ"

2. ВГО «Солідарна Молодь»
3. м.Покровськ, вул Леоніда Викова, буд.47, Тел. 095 537 00 12
4. Меета Організації є залучення молоді до суспільно-політичного діяльності, 

сприяння захисту прав і свобод молоді, задоволення їх суспільних, економічних, 
соціальних, освітніх, культурних, трудових інтересів.

5. 2019-2020
7. На стадії реалізації проект ОеЬаШР
- Захід реквієм до дня пам*яті жертв політичних репресій.
- Святкові заходи до дня Європи м. Київ
- Участь у міських заходах 8 травня до дня пам*яті та примирення.
- Волонтерська діяльність
- Підготовка проекту з озеленення міста Покровська ( на стадії реалізації)

Посада уповноваженої особи: Член ГО Підпис Жорін І.В.


