
Протокол №1
засідання ініціативної групи з проведення установчих зборів щодо формування 

нового складу молодіжної ради при виконкомі 
Покровської міської ради

м.Покровськ

Присутні:

17.05.2021

Ідрісова
Маргарита
Олександрівна

заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради

Штурхецька 
Яна Вікторівна

завідувач сектору у справах сім'ї та молоді 
Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради

Жорін
Ігор Віталійович

представник Донецького обласного осередку 
Всеукраїнської молодіжної організації «Національна 
організація скаутів України»,

Кугаєнко 
Дар’я Іванівна

представник студентського самоврядування 
КЗ «Покровський фаховий педагогічний коледж»

Мироненко 
Богдан Сергійович

представник громадської організації 
«Покровський клуб квіткарів Троянда»

Оліщук
Катерина Петрівна

член ВДС «Екологічна варта»

Станцой
Антоніна Сергіївна

член ТО «Молодіжна Ліга Майбутніх Поліцейських»

Юркін
Ігор Олександрович

представники
ТОВ Телебачення «Капрі»

ВІДСУТНІ: Пишна В.Г.

президент ТО "Федерація регбіліг Донецької області»

Порядок денний

1. Обрання голови та секретаря ініціативної групи.
2. Визначення дати, місця проведення установчих зборів для формування нового складу 
молодіжної ради при виконкомі Покровської міської ради.
3. Обговорення дати прийому документів (початок прийому і останній строк подання 
документів).
4. Затвердження переліку документів та порядку їх прийняття.
5. Затвердження змісту повідомлення про проведення установчих зборів.



1. СЛУХАЛИ: Ідрісову М.О., Штурхецьку Я.В., Юркіна І.О., Жоріна І.В. Станцой А.С. щодо 
обрання посади голови ініціативної групи. Станцой А.С. висунула свою кандидатуру на 
вищезазначену посаду.

Кандидат на посаду голови ініціативної групи Станцой А.С.

Голосували: «за» -  8; «проти» -  0; «утрималось» -  0.

СЛУХАЛИ: Ідрісову М.О., Юркіна І.О., Жоріна І.В., Кугаєнко Д.І., Оліщук К.П. щодо 
обрання секретаря ініціативної групи Штурхецьку Я.В.

Кандидат на посаду секретаря ініціативної групи Штурхецька Я.В.

Голосували: «за» -  8; «проти» -  0; «утрималось» -  0.

ВИРІШ ИЛИ:

- обрати головою ініціативної групи Станцой Антоніну Сергіївну;

- обрати секретарем ініціативної групи Штурхецьку Яну Вікторівну.

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про дату, місце і час проведення установчих зборів.

Голосували: «за» -  8; «проти» -  0; «утрималось» -  0.

ВИРІШ ИЛИ: Провести установчі збори з формування нового складу молодіжної ради при 
виконкомі Покровської міської ради на 01.07.2021 року у 14.00 год. за адресою: м. Покровськ, 
площа Шибанкова, 13, зал засідань 4 поверх.

3. СЛУХАЛИ: Юркіна І.О. Штурхецьку Я.В., Мироненка Б.С. щодо дати початку і закінчення 
прийому документів від інститутів громадянського суспільства для участі в установчих 
зборах.

Голосували: «за» -  8; «проти» -  0; «утрималось» -  0.

ВИРІШ ИЛИ: Затвердити наступні дати подачі документів:
17.05.2021 року - початок прийому документів від інститутів громадянського суспільства, 
ініціативних об’єднань та учнівського або студентського самоврядування (від 14 до 35 років) 
для участі в установчих зборах щодо формування нового складу молодіжної ради при 
виконкомі Покровської міської ради;

31.05.2021 року -  останній строк подання документів від інститутів громадянського 
суспільства, ініціативних об’єднань та учнівського або студентського самоврядування (від 14 
до 35 років) для участі в установчих зборах щодо формування нового складу молодіжної ради 
при виконкомі Покровської міської ради.

4. СЛУХАЛИ: Мироненка Б.С., Юркіна І.О. щодо затвердження переліку документів та 
порядку їх прийняття.

Голосували: «за» -  8; «проти» -  0; «утрималось» -  0.

ВИРІШ ИЛИ: Затвердити перелік та встановити, що документи приймаються ініціативною 
групою в паперовому та електронному варіантах до 15.00 год. 31.05.2021 року включно (крім



вихідних та святкових днів) за адресою: м. Покровськ, вул. Поштова, 14, каб. №8 з 9.00 до 
15.00 год.

5. СЛУХАЛИ: Жоріна І.В., Юркіна І.О. щодо змісту повідомлення про проведення 
установчих зборів.
Голосували: «за» -  8; «проти» -  0; «утрималось» -  0.

ВИРІШИЛИ: Доручити сектору у справах сім’ї та молоді Управління сім’ї, молоді та спорту 
Покровської міської ради Донецької області на офіційному веб-сайті Покровської міської ради 
розмістити інформаційне повідомлення про проведення установчих зборів.

СЛУХАЛИ: Юркіна І.О., Кугаєнко Д.І., Оліщук К.П. запропонували до 31.05.2021 року 
провести засідання ініціативної групи для розгляду документів та усунення недоліків.

Голосували: «за» -  8; «проти» -  0; «утрималось» -  0.

ВИРІШИЛИ: До 31.05.2021 року провести засідання ініціативної групи для розгляду 
документів та усунення недоліків.

Голова ініціативної групи А. Станцой

Секретар ініціативної групи Я.  Штурхецька


