
Протокол №3 

засідання ініціативної групи з проведення установчих зборів щодо формування  

нового складу молодіжної ради при виконкомі  

Покровської міської ради 

м.Покровськ           10.04.2019 

Присутні:  

Юркін  

Ігор Олександрович 

- голова ГО "Федерація регбіліг Донецької області», голова 

ініціативної групи; 

 

Штурхецька 

Яна Вікторівна 

- завідувач сектора у справах сімї та молоді 

Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради, секретар 

ініціативної групи; 

Бражко 

Євген Олександрович 

- член ГО «Майстерня Ідеї» (за згодою); 

Жорін  

Ігор Віталійович 

- член Донецького обласного осередку Всеукраїнської 

молодіжної організації «Національна організація скаутів 

України»  

Олехнович 

Олена Олександрівна  

 

- заступник міського голови  

 

Смаль  

Олег Павлович 

 

- начальник юридичного відділу міської ради 

Мироненко  

Богдан Сергійович 

- голова студентського самоврядування факультету 

економіки та менеджменту ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» 

Павілоніс  

Вікторія Костянтинівна 

 

- студентка ДВНЗ «Донецький національний технічний  

університет», член Молодіжної ради 

Сташко  

Олександр Сергійович 

- представник ініціативної групи по створенню ГО «Green 

Future» 

 

ВІСУТНІ: Кравченко В.І., Курило М.В.. 

 

Порядок денний 

1. Розгляд прийнятих документів від інститутів громадського суспільства, ініціативних 

об’єднань та учнівського або студентського самоврядування для участі в установчих 

зборах щодо формування нового складу молодіжної ради при виконкомі Покровської 

міської ради. 

СЛУХАЛИ: Юркин І.О. повідомив, що для участі в установчих зборах щодо 

формування нового складу молодіжної ради було прийнято 23 пакетів документів та 

запропонував перейти до розгляду кожного пакету окремо.  

ВИРІШИЛИ: Розпочати розгляд кожного пакету документів окремо. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

СЛУХАЛИ: Штурхецька Я.В. розпочала ознайомлювати членів ініціативної групи з 

документами прийнятими від інститутів громадського суспільства, ініціативних об’єднань 

та учнівського або студентського самоврядування: 



 

1. Студентське самоврядування Факультет компютерно-інтегрованих технологій, 

автоматизації, електроінженерії радіоелектроніки ДВНЗ «ДонНТУ» -  Садовніченко 

Максим Віталійович. 

ВИРІШИЛИ: Документи повернути з пропозицією усунення невідповідності протягом                     

семі календарних днів. (Типове положення про молодіжний консультативно-дорадчий 

орган місцевого рівня затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 2018р. №1198.) 

 Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

2. Учнівське самоврядування ЗОШ№15 -  Заволока Анастасія Євгенівна. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

3. Студентське самоврядування гірничого факультету ДВНЗ «ДонНТУ» -  

Сазоненко Олена Олександрівна 

ВИРІШИЛИ: Документи повернути з пропозицією усунення невідповідності протягом                     

семі календарних днів. (Типове положення про молодіжний консультативно-дорадчий 

орган місцевого рівня затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 2018р. №1198.) 

 Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

4. Студентське самоврядування Індустріального інституту -  Кандала Наталія 

Олександрівна. 

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. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

5. Студентське самоврядування Факультет економіки та менеджменту ДВНЗ «Дон 

НТУ» - Батрак Анастасія Олександрівна. 

ВИРІШИЛИ: Документи повернути з пропозицією усунення невідповідності протягом                     

семі календарних днів. (Типове положення про молодіжний консультативно-дорадчий 

орган місцевого рівня затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 2018р. №1198.) 

 Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

6. Учнівське самоврядування ЗОШ№12 - Касьянова Кристина Дмитрівна. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

7. Учнівське самоврядування ЗОШ№9 - Ярова Анастасія Олексіївна. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

8. Учнівське самоврядування ЗОШ№ 6 - Левенцова Олександра Віталіївна. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

9. Студентське самоврядування факультету машинобудування, екології та хімічних 

технологій ДВНЗ «ДонНТУ» - Піженко Дмитро Дмитрович. 

ВИРІШИЛИ: Документи повернути з пропозицією усунення невідповідності протягом                     

семі календарних днів. (Типове положення про молодіжний консультативно-дорадчий 

орган місцевого рівня затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 2018р. №1198.) 

 Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 



10.  Студентське самоврядування факультет технології і організації виробництва 

Індустріального інституту - Кандала Наталія Олександрівна. 

ВИРІШИЛИ: Документи повернути з пропозицією усунення невідповідності протягом                     

семі календарних днів. (Типове положення про молодіжний консультативно-дорадчий 

орган місцевого рівня затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 2018р. №1198.) 

 Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

11. Учнівське самоврядування ЗОШ№ 33 - Моїсєєнко Михайло Сергійович. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

12. Громадська організація «Майстерня ідеї» - Бражко Євген Олександрович. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

13. Громадська організація «Покровський клуб квіткарів «Троянда» - Мироненко 

Богдан Сергійович. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

14.  Студентське самоврядування факультет комп’ютерних наук та технологій ДВНЗ 

«ДонНТУ» - Мінзоров Олександр Володимирович. 

ВИРІШИЛИ: Документи повернути з пропозицією усунення невідповідності протягом                     

семі календарних днів. (Типове положення про молодіжний консультативно-дорадчий 

орган місцевого рівня затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 2018р. №1198.) 

 Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

15.  Громадська організація «Федерація регбіліг Донецької області» - Юркін Ігор 

Олександрович. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

16.  Красноармійський міський ліцей «Надія» - Шутько Ілля Сергійович. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

17.  Учнівське самоврядування БПГ - Мерзлікіна Єлизавета Артемівна. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

18.  Учнівське самоврядування НВК№1 - Шебаршин Віктор Олександрович. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

19.  Студентське самоврядування ДВНЗ «ДонНТУ» - Бензарь Антон Єгорович. 

ВИРІШИЛИ: Документи повернути з пропозицією усунення невідповідності протягом                     

семі календарних днів. (Типове положення про молодіжний консультативно-дорадчий 

орган місцевого рівня затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 2018р. №1198.) 

 Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

20.  Учнівське самоврядування ЗОШ№3 - Гергуленко Тетяна Сергіївна. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

21.  Учнівське самоврядування ЗОШ№4 - Руденко Оксана Анатоліївна. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 



Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

22.  Учнівське самоврядування ЗОШ№2 - Марін Ілля Андрійович. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

23.  Учнівське самоврядування НВК№2 – Ковтун Дмитро Віталійович. 

ВИРІШИЛИ: Пакет документів наданий в повному обсязі. Документи прийняти. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

 

СЛУХАЛИ: Юркин І.О. запропонував наступне засідання ініціативної групи провести                   

17 квітня 2019 року о 11.30год..  

ВИРІШИЛИ: Провести засідання ініціативної групи 17 квітня 2019 року о 11.30год. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утрималось» – 0. 

 

 

Голова ініціативної групи       І. Юркін 

 

 

 

Секретар ініціативної групи      Я. Штурхецька 


