
Протокол №2
засідання молодіжної ради 

при виконавчому комітеті Покровської міської ради

Покровськ 03.09.2019

Присутні: члени молодіжної ради при виконавчому комітеті Покровської міської ради в 
кількості 15 осіб з 20.

Відсутні: 5 членів молодіжної ради (Моїсеєнко, Шебаршин, Кандала, Ласкавець, Бражко). 

Запрошені: Штурхецька Я.В., Засипка Н.А.

Порядок денний:

1 .Розгляд питань щодо участі у Молодіжній Раді представників Ради, що не з'являлися на 
засіданні органу більше двох разів;
2.Обрання лічильної комосії;
3.Затвердження Положення про Молодіжну Раду при виконкомі Покровської міської ради;
4.Створення постійних комітетів Молодіжної Ради, обрання голів комітетів;
5.Затвердження складу комітетів Молодіжної Ради; 
б.Призначення дати наступного засідання Молодіжної Ради.

1. По першому питанню порядку денного члени молодіжної ради одноголосно вирішили 
перенести йогона наступне засідання молодіжної ради.

2. Обрання лічильної комосії. Бензарь Антон, Ярова Анастасія, Ковтун Дмитро висунули 
свої кандидатури для того, щоб увійтий до складу лічильної комісії на засіданні 03.09.2019. 
Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:
Призначити лічильну комісію на засіданні молодіжної ради у складі: Бензарь Антона, 
Ярової Анастас її, Ковтун Дмитра.

3. Затвердження Положення про Молодіжну Раду при виконкомі Покровської міської 
ради.

Слухали: заступника голови Молодіжної Ради Юркіна Ігоря, Антона Бензаря, голову 
Молодіжної Ради Мироненка Богдана. Голова молодіжної ради запропонував затвердити 
Положення про Молодіжну Раду при виконавчому комітеті Покровської міської ради з 
урахуванням типового положення про молодіжний консультативно-дорадчий орган місцевого 
рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 рудня 2018 №1198.

Голосували:
«За»-15;
«Проти»-0;
«Утрималось»-0.



Вирішили:
Затвердити Положення про Молодіжну Раду при виконавчому комітеті Покровської міської 
ради з урахуванням типового положення про молодіжний консультативно-дорадчий орган 
місцевого рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 рудня 2018 
№1198.

4. Створення постійних комітетів Молодіжної Ради, обрання голів комітетів.

4.1. ) Слухали: Юркіна Ігоря, Мерзлікіну Елизавету, Бензаря Антона, Мироненка Богдана, 
Жоріна Ігоря, Ярову Анастасію, Штурхецьку Яну, Касьянову Кристину,Маріна Іллю. 
Зступник голови Молодіжної Ради Юркін Ігор висунув пропозицію щодо назви першого 
комітету: " Комітет з розвитку фізичної культури та спорту".

Голосували:
«За»-15;
« Проти »-0;
«Утрималось »-0.

Вирішили:
Затвердити назву першого комітету: "Комітет з розвитку фізичної культури та спорту".

4.2. ) Слухали: Мерзлікіну Елизавету, яка висунула пропозицію щодо назви другого комітету: 
"Комітет з розвитку культурного збагачення молоді та творчості".

Голосували:
«За»-10;
«Проти »-1;
«Утрималось »-4.

Слухали: Бензарь Антона, який висунув пропозицію щодо назви другого комітету: " Комітет 
з розвитку культури, творчості та духовності".

Голосували:
«За»-8;
«Проти »-5;
«Утрималось »-2.

Вирішили:
Затвердити назву другого комітету: "Комітет з розвитку культурного збагачення молоді та 
творчості"

4.3. ) Слухали: Мироненко Богдана, який висунув пропозицію щодо назви третього комітету: 
"Комітет співпраці молоді зі ЗМІ та громадськістю".

Г олосували:
«За»-11;
«Проти »-0;
«Утрималось »-4.

Вирішили:
Затвердити назву третього комітету: "Комітет співпраці молоді зі ЗМІ та громадськістю".



4.4. ) Слухали: Жоріна Ігоря, який висунув пропозицію щодо назви четвертого комітету: 
«Комітет з розвитку екології та туризму".

Голосували:
«За»-14;
«Проти »-1;
«Утрималось »-0.

Вирішили:
Затвердити назву третього комітету: "Комітет з розвитку екології та туризму".

4.5. ) Слухали: Юркіна Ігоря, який висунув свою кандидатуру на посаду голови комітету з 
розвитку фізичної культури та спорту.

Голосували:
«За»-13;
«Проти »-0;
«Утрималось »-2.

Вирішили:
Призначити головою комітету з розвитку фізичної культури та спорту Юркіна Ігоря.

4.6. ) Слухали: Ярову Анастасію, яка висунула свою кандидатуру на посаду голови комітету 
з розвитку культурного збагачення молоді та творчості.

Голосували:
«За»-2;
«Проти »-0;
«Утрималось »-13.

Слухали: Мерзлікіну Елизавету, яка висунула свою кандидатуру на посаду голови комітету 
з розвитку культурного збагачення молоді та творчості.

Голосували:
«За»-10;
«Проти »-0;
«Утрималось »-5.

Вирішили:
Призначити головою комітету з розвитку культурного збагачення молоді та творчості 
Мерзлікіну Елизавету.

4.7. ) Слухали: Заволоку Анастасію, яка висунула свою кандидатуру на посаду голови 
комітету співпраці молоді зі ЗМІ та громадськістю.

Голосували:
«За»-13;
«Проти »-0;
«Утрималось »-2.



Вирішили:
Призначити головою комітету з співпраці молоді зі ЗМІ та громадськістю Заволоку Анастасію.

4.8.) Слухали: Жоріна Ігоря, який висунув свою кандидатуру на посаду голови комітету з 
розвитку екології та туризму.

Голосували:
«За»-15;
«Проти »-0;
«Утрималось»-!).

Вирішили:
Призначити головою комітету з розвитку екології та туризму Жоріна Ігоря.

5. Затвердження склади комітетів Молодіжної Ради.

5.1. ) Слухали: Ковтуна Дмитра, Юркіна Ігоря, Жоріна Ігоря, Евтушевського Егора, Маріна 
Іллю щодо затвердження скаду комітету з розвитку фізичної культури та спорту.

Вирішили:
Затвердити склад комітету з розвитку фізичної культури та спорту: Ковтун, Юркін, Жорін, 
Евтушевський. Марін.

5.2. ) Слухали: Касьянову Кристину, Ярову Анастасію, Мерзлікіну Елизавету, Левенцову 
Олександру, Руденко Оксану, Заволоку Анастасію, Шутько Іллю, Гергуленко Тетяну щодо 
затвердження скаду комітету з розвитку культурного збагачення молоді та творчості.

Вирішили:
Затвердити склад комітету з розвитку культурного збагачення молоді та творчості: Касьянова, 
Ярова, Мерзлікіна, Левенцова, Руденко, Заволока, Шутько, Гергуленко.

5.3. ) Слухали: Заволоку Анастасію, Мерзлікіну Елизавету, Мироненка Богдана, Ковтуна 
Дмитра, Маріна Іллю щодо затвердження скаду комітету з співпраці молоді зі ЗМІ та 
громадськістю.

Вирішили:
Затвердити склад комітету з співпраці молоді зі ЗМІ та громадськістю: Заволока, Мерзлікіна, 
Мироненко, Ковтун, Марін.

5.4. ) Слухали: Гергуленко Тетяну, Ярову Анастасію, Бензаря Антона, Шутько Іллю, Жоріна 
Ігоря, Касьянову Кристину, Мироненка Богдана, Евтушевського Егора щодо затвердження 
скаду комітету з розвитку екології та туризму.

Вирішили:
Затвердити склад комітету з розвитку екології та туризму: Гергуленко, Ярова, Бензарь, 
Шутько, Жорін, Касьянова, Мироненко, Евтушевський.

6. Призначення дати наступного засідання Молодіжної Ради.

Слухали: Руденко Оксану, Мироненка Богдана, Штурхецьку Яну, Касьянову Кристину. 
Мироненко Богдан запропонував наступне засідання Молодіжної Ради провести 23.09.2019.



Голосували:
«За»-15;
« Проти »-0;
«Утрималось »-0.

Вирішили:
Провести наступне засідання Молодіжної Ради при виконавчому комітеті Покровської міської 
ради - 23.09.2019.
Дата або час засідання може змінюватись за необхідністю.

Голова молодіжної ради Мироненко Богдан висунув пропозиію додати до порядку 
денного 7 пункт "Інше"в якому Касьянова Кристина доповість про проект ЗОШ№12 Zero 
Waste Day Pokrovs'k "Супергероем стати просто!".

Голосували:
«За»-15;
«Проти »-0;
«Утрималось»-!),

Вирішили:
Додати до порядку денного молодіжної ради 7 пункт "Інше" в якому Касьянова Кристина 
доповість про проект ЗОШ№12 Zero Waste Day Pokrovs'k "Супергероем стати просто!".

7. "Інше". Заслухати інформацію про проект ЗОШ№12 Zero Waste Day Pokrovs'k 
"Супергероем стати просто!".

Слухали: Касьянова Кристину, яка доповіла про проект ЗОШ№12 Zero Waste Day Pokrovs'k 
"Супергероем стати просто!" та запропонувала надати організаційну допомогу у реалізації 
вищезазначеного заходу.

Г олосували:
«За»-15;
«Проти»-0;
«Утрималось »-0.

Вирішили:
Інформацію про проект ЗОШ№12 Zero Waste Day Pokrovs'k "Супергероем стати просто!"взяти 
до відома. Надати організаційну допомогу у реалізації проекту.

Голова молодіжної ради 
при виконавчому комітеті 
Покровської міської ради Б. С. Мироненко

Секретар К.Д.Касьянова


