ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням молодіжної ради
протокол № 2 від «03» вересня 2019р.

Комітети молодіжної ради

№
п/п
1.

2.

Назва комітету
Комітет з розвитку
фізичної культури
та спорту.

Комітет з розвитку
культурного
збагачення молоді
та творчості.

Відповідальні за роботу
комітету
Голова комітету
Юркін
Ігор Олександрович.

Голова комітету
Мерзлікіна
Елизавета Артемівна

Члени комітету

Контактні дані

Юркін Ігор
Олександрович

+380952071966
уигкіп(а),і.иа

Ковтун Дмитро
Віталійович

+380669098210
к іу і.тап © bk.ru

Жорін Ігор Віталійович

+380666881874
кикиг/ка261177bk.ru

Евтушевський Егор
Андрійович

+380668846444
Ееог о ,\Х ( а ) , icloud.com

Марін Ілля Андрійович

+380662275313
mrsiomars@gmail.com
+380951051817
ІІ2 а\'ЄІатсг 2 Іі к іпатбцтаі 1.сот

Мерзлікіна Елизавета
Артемівна
Ярова Анастасія
Олексіївна

+380994887653

Левенцова Олександра

+380501580763

Напрями діяльності
комітету
Питання
розвитку
фізичної культури та
спорту,
організація,
проведення і участь у
спортивних заходах та
змаганнях,
популярізація
здорового
способу
життя

Питання
всебічного
розвитку
культури,
творчості, формування
духовних цінностей та
збереження культурної
спадщини.

Віталіївна

3.

Комітет співпраці
молоді зі ЗМІ та
громадскістю

Голова комітету
Заволока
Анастасія Евгенівна

Гергуленко Тетяна
Сергіївна

+380996391917
озОкгаэпоагт®,gmail.com

Руденко Оксана
Анатоліївна

+380997033928

Касьянова Кристина
Дмитрівна

+380668994115
ксік. 8994115®, gmail.com

Заволока Анастасія
Евгенівна

+380957403233

Шутько Ілля Сергійович
Заволока Анастасія
Евгенівна

+380669261118
+380957403233

Ковтун Дмитро
Віталійович

+380669098210
кіуі.тап® ,bk.ru

Марін Ілля Андрійович

+380662275313
т ш о т а т ® gmail.com

Мерзлікіна Елизавета
Артемівна

+380951051817
1іхауеїате гг1і к іпа®шпаі І.с о т

Мироненко Богдан
Сергійович

+380664259407
Bohgdaddy(й),gmail.com

*

Питання
розповсюдження
інформації
та
матеріалів
про
діяльність молодіжної
ради, зворотній зв’язок
із
громадкістю,
розвиток молодіжної
ради
у
соціальних
мережах РасеЬоок та
Insagram.

з т

4.

Комітет з розвитку
екології та туризму.

Голова комітету Жорін
Ігор Віталійович

Жорін Ігор
Віталійович

+380666881874
1<икигяка261 1®,b k .ru

Гергуленко Тетяна
Сергіївна

+380996391917
o s3 k ra sn o a rm @ g m a il.c o m

Питання екології та
охорони
навколишнього
середовища. Створення
умов для всебічного
розвитку туризму.
•

Ярова Анастасія
Олексіївна

+380994887653

Бензарь Антон Егорович

+380958751559
аЬепгаг94@ етаі 1.с о т

Шутько Ілля Сергійович

+380669261118

Касьянова Кристина
Дмитрівна

+380668994115

Мироненко Богдан
Сергійович

+380664259407
Во1шйа4йу@ е т а і 1.со т

Евтушевський Егор
Андрійович

+380668846444

к б к .8 9 9 4 1 1 5 @ g m a il.co m

Е йог e v t@ ic lo u d .c o m

