
Протокол №4
засідання ініціативної групи з проведення установчих зборів щодо формування 

нового складу молодіжної ради при виконкомі 
Покровської міської ради

м.Покровськ 14.06.2021

Присутні:

Станцой - член ГО «Молодіжна Ліга Майбутніх Поліцейських»,
Антоніна Сергіївна голова ініціативної групи

Штурхецька завідувач сектору у справах сім'ї та молоді
Яна Вікторівна Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради, секретар

ініціативної групи

Жорін - представник Донецького обласного осередку
Ігор Віталійович Всеукраїнської молодіжної організації «Національна

організація скаутів України»,

Кугаєнко - представник студентського самоврядування
Дар’я Іванівна КЗ «Покровський фаховий педагогічний коледж»

Мироненко - Громадська організація «Покровський молодіжний Бізнес-
Богдан Сергійович центр «ДЕПО»

ВІДСУТНІ: Ідрісова М.О., Оліщук К.П., Пишна В.Г., Юркін І.О.

Порядок денний

1. Розглянути пакети документів, які були направлені на доопрацювання для усунення 
недоліків, для участі в установчих зборах щодо формування нового складу молодіжної ради 
при виконкомі Покровської міської ради (Штурхецька).

2. Розглянути організаційні питання щодо проведення установчих зборів для 
формування нового складу молодіжної ради при виконкомі Покровської міської ради. 
Затвердження списку кандидатів на участь в установчих зборах. Затвердження порядку 
денного установчих зборів. Затвердження пропозицій щодо голови, секретаря, лічильної 
комісії, спостерігачів установчих зборів.

1.СЛУХАЛИ: Станцой Антоніна повідомила, що для участі в установчих зборах щодо 
формування нового складу молодіжної ради було прийнято 22 пакетів документів, з яких 7 
пакетів документів були повернуті на доопрацювання до 10.06.2021 та запропонувала 
перейти до розгляду кожного пакету окремо.

Голосували: «за» -  5; «проти» -  0; «утрималось» -  0.

ВИРІШИЛИ:



Розпочати розгляд 7 пакетів документів після доопрацювання.

СЛУХАЛИ: Штурхецька Я.В. розпочала ознайомлювати членів ініціативної групи з 
документами прийнятими від інститутів громадського суспільства, та учнівського або 
студентського самоврядування:

Громадська організація «Покровський молодіжний Бізнес-центр «ДЕПО» - Мироненко 
Богдан Сергійович. Пакет документів наданий в повному обсязі.
Голосували: «за» -  5; «проти» -  0; «утрималось» -  0.
ВИРІШИЛИ: Документи прийняти.

Учнівське самоврядування Навчально-виховного комплексу №2 Покровської міської ради -  
Нестеренко Олександр Сергійович. Пакет документів наданий в повному обсязі. 
Голосували: «за» -  5; «проти» -  0; «утрималось» -  0.
ВИРІШИЛИ: Документи прийняти.

«ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЛІДАРНА МОЛОДЬ» - Жорін 
Ігор Віталійович. Пакет документів наданий в повному обсязі.
Голосували: «за» -  5; «проти» -  0; «утрималось» -  0.
ВИРІШИЛИ: Документи прийняти.

Громадська організація «Патріоти Українського Донбасу» - Лисенко Дмитро 
Олександрович. Пакет документів наданий в повному обсязі.
Голосували: «за» -  5; «проти» -  0; «утрималось» -  0.
ВИРІШИЛИ: Документи прийняти.

Громадська організація «Молодіжна ліга майбутніх поліцейських» - Станцой Антоніна 
Сергіївна.
Голосували: «за» -  5; «проти» -  0; «утрималось» -  0.
ВИРІШИЛИ: Повернути документи у зв’язку з невідповідністю вимогам, установленими 
п.8 Типового положення про молодіжний консультативно-дорадчий орган місцевого рівня 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018р. №1198.

Деревяненко Володимир Андрійович - Громадська організація «Покровська правозахисна 
організація «Щит». Пакет документів наданий в повному обсязі.
Голосували: «за» -  5; «проти» -  0; «утрималось» -  0.
ВИРІШИЛИ: Документи прийняти.

Учнівське самоврядування Багатопрофільної гімназії Покровської міської ради -  
Тихомирова Лариса Віталіївна. Пакет документів наданий в повному обсязі.
Голосували: «за» -  5; «проти» -  0; «утрималось» -  0.
ВИРІШИЛИ: Документи прийняти.

2.СЛУХАЛИ: Станцой А.С. запропонувала розглянути наступні організаційні питання 
щодо проведення установчих зборів для формування нового складу молодіжної ради при 
виконкомі Покровської міської ради.

2Л. Станцой А.С. запропонувала затвердити список кандидатів на участь в установчих 
зборах. (додається)



Голосували: «за» -  5; «проти» -  0; «утрималось» -  0.

2.2. Розглянути питання про порядок проведення установчих зборів: провести реєстрацію 
учасників та визначити чисельність молодіжної ради. Доповідь від кандидатів чому вони 
прийняли рішення стати членом молодіжної ради до 5 хвилин (виступ -  3 хвилини, на 
запитання -  2 хвилини).

Голосували: «за» -  5; «проти» -  0; «утрималось» -  0.

2.3. Пропозиції кандидатур щодо голови, секретаря, лічильної комісії, спостерігачів 
установчих зборів:

- голова: Кугаєнко Д.І.

- секретар: Заволока А.Є.

- лічильна комісія: Жорін І.В., Частов А.І., Зімаков І.А.

- спостерігачі: Лисенко Д.О., П’ятниця Р.С., Корнієнко М.Ю.

Голосували: «за» -  5; «проти» -  0; «утрималось» -  0.

ВИРІШИЛИ: Затвердити список кандидаті до складу молодіжної ради, які братимуть 
участь в установчих зборах з формування нового складу молодіжної ради при виконкомі 
Покровської міської ради у кількості 21 особи (додається). До 24 червня 2021 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 1 липня 2021 року о 14.00 в залі засідань міської ради 
(4 поверх).

Голова ініціативної групи

Секретар ініціативної групи Я. Штурхецька

А. Станцой



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 інституту
1 . Мироненко Богдан 

Сергійович
Громадська організація «Покровський молодіжний 
Бізнес-центр - «ДЕПО»

2. Нестеренко Олександр 
Сергійович

Учнівське самоврядування Навчально-виховного 
комплексу №2 Покровської міської ради -

3. Жорін Ігор Віталійович Донецький осередок «ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ЕРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЛІДАРНА 
МОЛОДЬ»

4. Лисенко Дмитро 
Олександрович

Громадська організація «Патріоти Українського 
Донбасу»

5. Деревянко Володимир 
Андрійович

Громадська організація «Покровська правозахисна 
організація «Щит»

6. Тихомирова Лариса 
Віталіївна

Учнівське самоврядування Багатопрофільної гімназії 
Покровської міської ради -

7. Юденко Марія Сергіївна Учнівське самоврядування Родинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 
Покровської міської ради Донецької області

8. Частов Андрій Іванович Скаутське формування Всеукраїнської Молодіжної 
Громадської Організації «Національна Організація 
Скаутів України «Скаути Покровська»

9. Огниста Карина Іванівна Учнівське самоврядування загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради 
Донецької області

10. Рудик Валерія Денисівна Учнівське самоврядування загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради' 
Донецької області

11. Кулівець Єлизавета 
Олександрівна

Учнівська Рада загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №3 Покровської міської ради Донецької 
області

12. Сенькова Олена Русланівна Учнівське самоврядування загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №2 Покровської міської ради 
Донецької області

13. Чопенко Аліса Олексіївна Учнівське самоврядування загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №12 Покровської міської ради 
Донецької області

14. Самойлова Олександра 
Сергіївна

Учнівське самоврядування Красноармійського 
міського ліцею «Надія»

15. Зозуля Антон Сергійович Учнівське самоврядування навчально-виховного 
комплексу №1 Покровської міської ради Донецької 
області

16. Корнієнко Максим 
Юрійович

Громадська організація «ВелоТАК»

17. Олігцук Катерина Петрівна Громадська організація Всеукраїнська дитяча спілка 
«Екологічна варта»

18. П’ятниця Роман Сергійович Студентське самоврядування ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет»

19. Заволока Анастасія Громадська організація «ФЕДЕРАЦІЯ РЕГБІЛІГ



Євгенівна ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
20. Зімаков Ілля Артемович. Громадська організація «РЕГБІЙНИЙ КЛУБ 

«ТВЕРДИЙ ЗНАК»
21. Кугаєнко Дар’я Іванівна. Студентське самоврядування Комунального закладу 

«Покровський педагогічний фаховий коледж»


