
Протокол №3
засідання молодіжної ради 

при виконавчому комітеті Покровської міської ради

Покровськ 07.10.2021

Присутні: Жорін І., Лисенко Д., Нестеренко О., Огниста К., Чопенко А., Зозуля А., 
П’ятниця Р., Кугаєнко Д., Мироненко Б.
Штурхецька Я. - завідувач сектору у справах сім’ї та молоді Управління сім’ї, молоді та 
спорту Покровської міської ради.
Засипка Н. -  головний спеціаліст сектору у справах сім’ї та молоді Управління сім’ї, молоді 
та спорту Покровської міської ради.
Федоренко В. -  представник КЗ «Покровський історичний музей».
Фролова Н. -  представник ГО «ВелоТАК».
Журналісти Телебачення «КАПРІ» та Телекомпанії «Орбіта».
Відсутні: Сенькова О., Корнієнко М., Заволока А., Зімаков І., Тихомирова Л., Частов А., 
Рудик В.

Порядок денний:

1. Обрання кількісного та персонального складу лічильної комісії;
2. Обрання голів постійних комісій Молодіжної Ради при виконкомі Покровської міської 
ради;
3. Доповідь та обговорення питання озеленення міста;
4. Доповідь та обговорення питання реставрації платформи «Залізняк»;
5. Призначення дати наступного засідання молодіжної ради;
6. Різне.

Виступили:
Жорін І. запропонував затвердити порядок денний.
Штурхецька Я. запропонувала внести ще одне питання до п.6 порядку денного.

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

Вирішили:
Затвердити запропонований порядок денний та продовжити роботу у відповідності 

до нього.

1. Слухали:
Жорін І. запропонував затвердити кількісний склад лічильної комісії -  3 особи.

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



Вирішили:
Затвердити кількісний склад лічильної комісії -3 особи.

Слухали:
Жорін І. запропонував обрати членами лічильної комісії: Кугаєнко Д., 

Мироненка Б., Зозулю А.

Голосували:
«За» - 6;
«Проти» -0;
«Утримались» -3.

Вирішили:
Обрати членами лічильної комісії: Кугаєнко Д., Мироненка Б., Зозулю А.

Слухали:
Жорін І. запропонував затвердити кількісний склад спостерігачів у кількості -  З

особи.

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

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

Слухали:
Жорін І. запропонував обрати спостерігачами: Лисенка Д., Жоріна І., Нестеренка О.

Голосували:
«За» - 6;
«Проти» -0;
«Утримались» -3.

Вирішили:
Обрати спостерігачами: Лисенка Д., Жоріна І., Нестеренка О.

2. Слухали:
Жорін І. запропонував обрати голів постійних комісій Молодіжної Ради при 

виконкомі Покровської міської ради, згідно пропозицій, які були надані членами 
Молодіжної Ради:

1. Постійна комісія з питань планування, бюджету и фінансів, інвестиційної 
політики -  кандидат на посаду голови комісії Лисенко Д.

2. Постійна комісія з питань розвитку малого та середнього бізнесу, транспорту та 
дотримання законодавства про працю- кандидат на посаду голови комісії Мироненко Б.

3. Постійна комісія з питань містобудування, архітектури та земельних відносин -  
кандидат на посаду голови комісії Рудик В.

4. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та 
інженерної інфраструктури міста- кандидат на посаду голови комісії П’ятниця Р.



5. Постійна комісія з питань охорони здоров’я , освіти, молодіжної політики та 
спорту -  кандидати на посаду голови комісії: Нестеренко О., Частов А.

6. Постійна комісія з гуманітарних питань (соціальний захист, культура, духовність) 
-  кандидати на посаду голови комісії: Кугаєнко Д., Огниста К.

7. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської 
діяльності, забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, 
свобод та законних інтересів -  кандидат на посаду голови комісії Зозуля А.

Виступили:
Жорін І. запропонував проголосувати за голів постійних комісій комплексно, окрім 

комісій на пост голів яких було запропоновано по дві кандидатури.

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

Вирішили:
1. Призначити головою постійної комісії з питань планування, бюджету и фінансів, 

інвестиційної політики Лисенка Д.
2. Призначити головою постійної комісії з питань розвитку малого та середнього 

бізнесу, транспорту та дотримання законодавства про працю Мироненка Б.
3. Призначити головою постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

земельних відносин Рудик В.
4. Призначити головою постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста П’ятницю Р.
5. Призначити головою постійної комісії з питань місцевого самоврядування, 

гласності та депутатської діяльності, забезпечення громадського порядку, дотримання 
законності, охорони прав, свобод та законних інтересів Зозулю А.

Слухали:
Жорін І. запропонував шляхом голосування обрати голову постійної комісії з питань 

охорони здоров’я , освіти, молодіжної політики та спорту серед кандидатів на посаду 
Нестеренка О., Частова А.

- Кандидат на посаду голови комісії Нестеренко О.

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

- Кандидат на посаду голови комісії Частов А.

Голосували:
«За» - 0;
«Проти» -5;
«Утримались» -3;



Вирішили:-
Призначити головою постійної комісії з питань охорони здоров’я , освіти, 

молодіжної політики та спорту Нестеренка О.

Слухали:
Жорін І. запропонував шляхом голосування обрати голову постійної комісії з 

гуманітарних питань (соціальний захист, культура, духовність) серед кандидатів на посаду 
Кугаєнко Д., Огнистої К.

- Кандидат на посаду голови комісії Кугаєнко Д.

Голосували:
«За» - 5;

«Проти» -0;
«Утримались» -4.

- Кандидат на посаду голови комісії Огниста К.

Голосували:
«За» - 1;

«Проти» -0;
«Утримались» -8;

Вирішили:
Призначити головою постійної комісії з гуманітарних питань (соціальний захист, 

культура, духовність) Кугаєнко Д.

3. Слухали:
Лисенко Д. презентував проект «Озеленення міста».

Виступив:
Фролова Н. задала питання щодо ймовірності пошкодження ділянки доріг при 

висадженні дерев. Також запропонувала внести до проекту ще озеленення на території біля 
ЗОШ №10.

Виступив:
Лисенко Д. надав відповідь на вищезазначене питання.

Слухали:
Жорін І. запропонував проголосувати за проект.

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

Вирішили:
Надати проект «Озеленення міста» до Покровської міської ради.

4. Слухали:
Зозуля А. розповів про поганий стан платформи «Залізняк» та необхідності 

приведення її до ладу.



Виступив:
Мироненко Б. презентував книжку «Трансформації Українського сходу» .

Виступив:
Федоренко В. доповіла про історію створення та функціонування платформи 

«Залізняк».

Виступив:
Лисенко Д. запропонував самотужки привести до ладу платформу «Залізняк» та 

звернутись за фінансовою підтримкою до Покровської міської ради.

Голосували:
« З а » - 9;
«Проти» -0; 
«Утримались» -0;

Вирішили:
Надати пропозиції щодо реставрації платформи «Залізняк» та фінансової підтримки 

до Покровської міської ради.

5. Слухали:
Лисенко Дмитро запропонував наступне засідання молодіжної ради провести 

12 листопада 2021 року.

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

Вирішили:
Запланувати наступне засідання молодіжної ради при виконавчому комітеті 

Покровської міської ради на 12 листопада 2021 року.

6. Виступили:
Штурхецька Я. запропонувала делегувати представника молодіжної ради до робочої 

групи з розробки стратегії розвитку громади.

Нестеенко О. запропонував організувати благодійну допомогу для БО «Отчий дім».

Фролова Н. запропонувала поширити інформацію щодо благодійної допомоги для 
БО «Отчий дім» у соціальних мережах та звернулась до членів молодіжної ради щодо 
написання сумісних проектів.

Голова

Секретар

1. Жорін

Р. П’ятниця


