
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання ініціативної групи з проведення установчих зборів щодо формування 

нового складу молодіжної ради при виконкомі  

Покровської міської ради 

 

 

 

м.Покровськ          18.04.2019 

 

ПРИСУТНІ: 

Жорін  

Ігор Віталійович 

- член Донецького обласного осередку Всеукраїнської 

молодіжної організації «Національна організація скаутів 

України»  

Смаль  

Олег Павлович 

- начальник юридичного відділу міської ради 

Штурхецька 

Яна Вікторівна 

- завідувач сектора у справах сімї та молоді 

Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради 

Мироненко  

Богдан Сергійович 

- голова студентського самоврядування факультету 

економіки та менеджменту ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» 

Павілоніс  

Вікторія Костянтинівна 

- студентка ДВНЗ «Донецький національний технічний  

університет», член Молодіжної ради 

Юркін  

Ігор Олександрович 

- голова ГО "Федерація регбіліг Донецької області»,   

 

 

ВІСУТНІ:  Бражко Є.О.,  Курило М.В., Кравченко В.І., Олехнович О.О.,  

Сташко О.С. 

 

Порядок денний 

 

1. Розгляд  прийнятих документів від інститутів громадянського суспільства, ініціативних 

об’єднань та учнівського або студентського самоврядування для участі в установчих 

зборах щодо формування нового складу молодіжної ради при виконкомі Покровської 

міської ради. 

2. Затвердження списку кандидатів на участь в установчих зборах.  

3. Затвердження порядку денного установчих зборів.  

4. Затвердження пропозицій щодо голови, секретаря, лічильної комісії, спостерігачів 

установчих зборів. 

 

1. Розгляд прийнятих документів від інститутів громадського суспільства, ініціативних 

об’єднань та учнівського або студентського самоврядування для участі в установчих 

зборах щодо формування нового складу молодіжної ради при виконкомі Покровської 

міської ради. 

СЛУХАЛИ: Юркин І.О. Повідомив, що для участі в установчих зборах щодо формування 

нового складу молодіжної ради було прийнято 2 пакети документів та запропонував 

перейти до розгляду кожного пакету окремо.  

ВИРІШИЛИ: Розпочати розгляд кожного пакету документів окремо. 



Голосували: «за» – 6; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

СЛУХАЛИ: Штурхецька Я.В. Розпочала ознайомлювати членів ініціативної групи з 

документами прийнятими від інститутів громадського суспільства, ініціативних об’єднань 

та учнівського або студентського самоврядування: 

 1. Студентське самоврядування КІІ ДВНЗ ДонНТУ - Кандала Наталія    

Олександрівна. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 6; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

        2. Студентське самоврядування ДВНЗ «ДонНТУ» - Бензарь Антон Єгорович 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 6; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

 

2. СЛУХАЛИ: Юркін І.О. запропонував затвердити список кандидатів на участь в 

установчих зборах.  

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

 

3. Розглянули питання про порядок проведення установчих зборів: провести реєстрацію 

учасників та визначити чисельність молодіжної ради. Презентації від інститутів 

громадянського суспільства, ініціативних об’єднань, учнівського та студентського 

самоврядування до 5 хвилин (виступ - 3 хвилин, на запитання - 2 хвилина). 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

 

4. Пропозиції кандидатур щодо голови, секретаря, лічильної комісії, спостерігачів 

установчих зборів:  

- голова: Юркін І.О.;  

- секретар: Мироненко Б.С.;  

- лічильна комісія: Бражко Є.О., Кандала Н.О., Жорін І.В.;  

- спостерігачі: Касьянова К.Д., Моїсеєєнко М.С., Шутько І.С. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в 

установчих зборах з формування нового складу молодіжної ради при виконкомі 

Покровської міської ради у кількості 20 осіб (додається).  

 До 26 квітня 2019 року опублікувати на офіційному веб-сайті Покровської міської 

ради список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих 

зборах, інформацію про результати діяльності, біографічні довідки представників, а також 

уточнену інформацію про дату, час та місце проведення установчих зборів.  

 Сформувати наступний перелік питань порядку денного установчих зборів:  

1. Інформація про роботу ініціативної групи та затвердження порядку денного.  

2. Обрання голови та секретаря зборів.  

3. Обрання лічильної комісії.  

4. Обрання спостерігачів.  

5. Визначення кількісного складу молодіжної ради.  

6. Ознайомлення з представниками інститутів громадянського суспільства.  

7. Обрання членів молодіжної ради шляхом голосування.  



 Провести установчі збори щодо формування нового складу молодіжної ради при 

виконкомі Покровської міської ради 6 травня 2019 року о 10.00 в залі засідань міської 

ради (4 поверх).  

 

Голова ініціативної групи         І.О.Юркін  

 

Секретар ініціативної групи       Я.В. Штурхецька  

 

 

Список 

кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах з 

формування нового складу молодіжної ради при виконкомі  

Покровської міської ради 

 

№ з/п П.І.Б. Назва інститутів громадського суспільства, 

ініціативних об’єднань та учнівського або 

студентського самоврядування 

1. Заволока Анастасія Євгенівна Учнівське самоврядування ЗОШ№15 

2. Касьянова Кристина Дмитрівна Учнівське самоврядування ЗОШ№12 

3. Ярова Анастасія Олексіївна Учнівське самоврядування ЗОШ№9  

4. Левенцова Олександра Віталіївна Учнівське самоврядування ЗОШ№ 6  

5. Моїсєєнко Михайло Сергійович Учнівське самоврядування ЗОШ№ 33 

6. Бражко Євген Олександрович Громадська організація «Майстерня ідеї» 

7. Мироненко Богдан Сергійович Громадська організація «Покровський 

клуб квіткарів «Троянда» 

8. Юркін Ігор Олександрович Громадська організація «Федерація 

регбіліг Донецької області» - 

9. Шутько Ілля Сергійович Красноармійський міський ліцей «Надія»  

10. Мерзлікіна Єлизавета Артемівна Учнівське самоврядування  

БПГ 

11. Шебаршин Віктор Олександрович Учнівське самоврядування НВК№1 

12. Гергуленко Тетяна Сергіївна Учнівське самоврядування ЗОШ№3 

13. Руденко Оксана Анатоліївна Учнівське самоврядування ЗОШ№4 

14. Євтушевський Єгор Андрійович Громадська організація «ВелоТАК» 

15. Марін Ілля Андрійович Учнівське самоврядування ЗОШ№2 

16. Ковтун Дмитро Віталійович Учнівське самоврядування НВК№2 

17. Жорін Ігор Віталійович 

  

Донецький обласний осередок 

всеукраїнської молодіжної громадської 

організації «Національна організація 

скаутів України» 

18. Ласковець Катерина Сергіївна Громадська організація «Добра ініціатива»  

19. Кандала Наталія Олександрівна Студентське самоврядування КІІ ДВНЗ 

ДонНТУ 

20. Бензарь Антон Єгорович 

 

Студентське самоврядування ДВНЗ 

«ДонНТУ»  

 


