
Протокол №1
засідання молодіжної ради 

при виконавчому комітеті Покровської міської ради

Покровськ 28.08.2021

Присутні: Нестеренко О., Жорін І., Лисенко Д., Тихомирова Л., Частов А., Огниста К.,
Рудик В., Чопенко А., Зозуля А., Корнієнко М., П’ятниця Р., Кугаєнко Д.,
Черногор В. -  помічник народного депутата;
Моденко А. -  депутат Покровської міської ради;
Щербинка В. -  начальник Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради; 
Штурхецька Я. - завідувач сектору у справах сім’ї та молоді Управління сім’ї, молоді та 
спорту Покровської міської ради.

Відсутні: Мироненко Б., Сенькова О., Заволока А., Зімаков І.

Порядок денний

1. Вручення посвідчень членам молодіжної ради (Щербинка В. -  начальник 
Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради).
2. Обрання головуючого для проведення першого засідання молодіжної ради 
(Штурхецька Я. - завідувач сектору у справах сім’ї та молоді Управління сім’ї, молоді та 
спорту Покровської міської ради).
3. Обрання секретаря для проведення першого засідання молодіжної ради.
4. Обрання кількісного та персонального складу лічильної комісії.
5. Обрання кількісного та персонального складу спостерігачів.
6. Обрання голови молодіжної ради.
7. Обрання заступників голови молодіжної ради.
8. Обрання секретаря молодіжної ради.
9. Створення постійних комісій молодіжної ради.
10. Призначення дату наступного засідання молодіжної ради.
11. Різне.

Голосували:
«За» - 12;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

і

Вирішили:
Затвердити запропонований порядок денний та продовжити роботу у відповідності 

до нього.

Виступили:
Щербинка В. -  начальник Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської 

ради привітав членів молодіжної ради з Днем міста та Днем шахтаря та вручив посвідчення.

Виступили:
Штурхецька Я. запропащувала обрати голову першого засідання молодіжної ради.



Слухали:
Нестеренко О. запропонував обрати головуючим на першому засіданні молодіжної 

ради Лисенка Дмитра.

Голосували:
«За»- 11;
«Проти»- 0;
«Утримались» -1.

Вирішили:
Головуючим на першому засіданні молодіжної ради обрати Лисенко Дмитра. 

Слухали:
Лисенко Д. запропонував одноразово секретарем першого засідання молодіжної 

ради обрати Штурхецьку Я.В. завідувача сектору у справах сім’ї та молоді Управління 
сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області.

Голосували:
«За» - 12;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

Вирішили:
Секретарем першого засідання молодіжної ради обрати Штурхецьку Я.В. - 

завідувача сектору у справах сім’ї та молоді Управління сім’ї, молоді та спорту 
Покровської міської ради Донецької області.

Слухали:
Лисенко Д. запропонував затвердити кількісний склад лічильної комісії -  

З особи.

Голосували:
«За» - 12;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

Вирішили:
Затвердити кількісний склад лічильної комісії -  3 особи.

Слухали:
Лисенко Д. запропонував обрати членами лічильної комісії Тихомирову Ларису, 

Ластова Андрія, Огнисту Карину.

Голосували:
«За» - 9;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 3.

Вирішили:
Обрати членами лічильної комісії Тихомирову Ларису, Ластова Андрія, Огнисту 

Карину.



осіб.

Слухали:
Лисенко Д. запропонував затвердити кількісний склад спостерігачів у кількості -  З

Голосували:
«За» - 12;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

Вирішили:
Затвердити кількісний склад спостерігачів у кількості -  3 осіб.

Слухали:
Лисенко Д. запропонував обрати спостерігачами Рудик Валерію, Зозулю Артема, 

Корнієнко Максима.

Голосували:
«За» - 9;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 3.

Вирішили:
Обрати спостерігачами Рудик Валерію, Зозулю Артема, Корнієнко Максима. 

Слухали:
Лисенко Д. про обрання голови молодіжної ради та визначення способу голосування 

шляхом підняття руки.

Голосували:
«За» - 12;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

Вирішили:
Визначити спосіб голосування шляхом підняття руки.

Слухали:
Лисенко Д. повідомив, що на голову молодіжної ради надійшла пропозиція від 

Жоріна Ігора Віталійовича - представника Донецького осередку «ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЛІДАРНА МОЛОДЬ». Інших пропозицій не 
надходило.

Виступили:
Жорін І. презентував свою діяльність у напрямку молодіжної політики та озвучити 

свої пропозиції щодо подальшої роботи молодіжної ради.

Слухали:
Лисенко Д. запропонував обрати головою молодіжної ради при виконавчому 

комітеті Покровської міської ради Жоріна Ігора Віталійовича - представника Донецького 
осередку «ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЛІДАРНА МОЛОДЬ».



Голосували:
«За» -11;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 1.

Вирішили:
Головою молодіжної ради при виконавчому комітеті Покровської міської ради 

обрати Жоріна Ігора Віталійовича - представника Донецького осередку 
«ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЛІДАРНА МОЛОДЬ».

Слухали:
Лисенко Д. запропонував затвердити кількісний склад заступників голови 

молодіжної ради 3 особи.

Голосували:
«За» - 12;
«Проти» - 0;
«Утрималось» - 0.

Вирішили:
Затвердити кількісний склад заступників голови молодіжної ради 3 особи.

Слухали:
Лисенко Д. повідомив, що на заступників голови надійшли пропозиції від трьох осіб:

1. Нестеренко Олександр Сергійович -  учнівське самоврядування Навчально-виховного 
комплексу №2 Покровської міської ради

2. Лисенко Дмитро Олександрович - громадська організація «Патріоти Українського 
Донбасу»

3. Чопенко Аліса Олексіївна - учнівське самоврядування загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №12 Покровської міської ради
Інших пропозицій не надходило.

Виступили:
Нестеренко О., Лисенко Д., Чопенко А. презентували свою діяльність та озвучили 

свої пропозиції щодо подальшої роботи у молодіжній раді.

Слухали:
Лисенко Д. запропонував перейти до поіменного голосування на обрання 

заступників голови молодіжної ради:

Нестеренко Олександр Сергійович -  представник учнівського самоврядування 
Навчально-виховного комплексу №2 Покровської міської ради

Голосували:
«За» -11;
«Проти» - 0;
«Утрималось» - 1.

Вирішили:



Обрати заступником голови молодіжної ради Нестеренка Олександра Сергійовича -  
учнівське самоврядування Навчально-виховного комплексу №2 Покровської міської ради

Лисенко Дмитро Олександрович - громадська організація «Патріоти Українського 
Донбасу»

Голосували:
«За» -11;
«Проти» - 0;
«Утрималось» - 1.

Вирішили:
Обрати заступником голови молодіжної ради Лисенка Дмитра Олександровича - 

громадська організація «Патріоти Українського Донбасу»

Чопенко Аліса Олексіївна - учнівське самоврядування загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №12 Покровської міської ради

Голосували:
«За» -11;
«Проти» - 0;
«Утрималось» - 1.

Вирішили:
Обрати заступником голови молодіжної ради Чопенко Алісу Олексіївну -  учнівське 

самоврядування загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Покровської міської ради

Слухали:
Лисенко Д. повідомив, що на посаду секретаря молодіжної ради надійшла 

пропозиція від П’ятниці Романа Сергійовича -  студентське самоврядування ДВНЗ 
«Донецький національний технічний університет».

Виступили:
Кугаєнко Дар’я Іванівна - студентське самоврядування Комунальний заклад 

«Покровський педагогічний фаховий коледж» запропонувала розглянути свою 
кандидатуру.

Слухали:
Лисенко Д. запропонував перейти до поіменного голосування:

П’ятниця Роман Сергійович -  студентське самоврядування ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет».

Голосували:
«За» - 7;
«Проти» - 3;
«Утрималось» - 2.

Кугаєнко Дар’я Іванівна - студентське самоврядування Комунальний заклад 
«Покровський педагогічний фаховий коледж».

Голосували:



«За» - 3;
«Проти» - 7;
«Утрималось» - 2.

Вирішили:
Призначити секретарем молодіжної ради при виконавчому комітеті Покровської 

міської ради П’ятницю Романа Сергійовича -  студентське самоврядування ДВНЗ 
«Донецький національний технічний університет».

Слухали:
Лисенко Д. ознайомив членів ради з переліком постійних комісій.

1. Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів, інвестиційної політики.
2. Постійна комісія з питань розвитку малого та середнього бізнесу, транспорту та 
дотримання законодавства про працю.
3. Постійна комісія з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.
4. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та 
інженерної інфраструктури міста.
5. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, молодіжної політики та спорту.
6. Постійна комісія з гуманітарних питань (соціальний захист, культура, духовність).
7. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської 
діяльності, забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, 
свобод та законних інтересів.

Виступили:
Жорін І., Лисенко Д., Нестеренко О.

Слухали:
Лисенко Д. запропонував створити наступні постійні комісії.

Голосували:
«За» - 12;
«Проти» - 0;
«Утрималось» - 0.

Вирішили:
Створити наступні постійні комісій молодіжної ради:

1. Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів, інвестиційної політики.
2. Постійна комісія з питань розвитку малого та середнього бізнесу, транспорту та
дотримання законодавства про працю.
3. Постійна комісія з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.
4. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та 
інженерної інфраструктури міста.
5. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, молодіжної політики та спорту.
6. Постійна комісія з гуманітарних питань (соціальний захист, культура, духовність).
7. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської 
діяльності, забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, 
свобод та законних інтересів.



року.

Слухали:
Лисенко Д. запропонував друге засідання молодіжної ради провести 07 вересня 2021

Голосували:
«За» - 12;
«Проти» - 0;
«Утрималось» - 0.

Вирішили:
Друге засідання молодіжної ради при виконавчому комітеті Покровської міської 

ради провести 07 вересня 2021 року.

Виступили:
Лисенко Д. запропонував на наступному засіданні затвердити склад постійних 

комісій та положення про молодіжну раду. Пропрацювати ці питання в робочих зустрічах 
та в телеграмканалі.

Голова Д. Лисенко

Секретар Я. Штурхецька


