
ПРОТОКОЛ
Установчих зборів із формування складу молодіжної ради

при Решетилівській міській раді

13 вересня 2019 року                                                                           м. Решетилівка

Місце  проведення:  актова  зала  ЦКД  „Оберіг”  (м.  Решетилівка,  вул.
Покровська,19).
Час проведення: 16 год. 00 хв. - 17 год. 00 хв.
Присутні: члени  ініціативної  групи  з підготовки  установчих  зборів  із
формування складу молодіжної ради при Решетилівській міській раді. перший
заступник міського голови - Сивинська І.В., начальник відділу освіти, молоді,
спорту, культури та туризму - Тітік М.С., кандидати до складу молодіжної ради
при Решетилівській міській раді.
Всього присутні на установчих зборах 24 чоловіка.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вступне слово представників Решетилівської міської ради.
2.  Інформація  члена  ініціативної  групи  з  підготовки  установчих  зборів  із
формування складу молодіжної ради при Решетилівській міській раді.
3. Обрання головуючого, секретаря та лічильної комісії установчих зборів.
4. Обрання складу молодіжної ради.
5. Обрання голови молодіжної ради.
6. Обрання заступника голови молодіжної ради.
7. Обрання секретаря молодіжної ради.
8. Затвердження Положення про молодіжну раду.
9.Визначення дати, часу та місця першого засідання молодіжної ради.
10. Різне.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Вступне слово представників Решетилівської міської ради.
СЛУХАЛИ: 
Сивинська І.В. - перший заступник міського голови, яка привітала присутніх з
початком створення  молодіжної  ради  та  висловила  сподівання,  що майбутня
молодіжна рада буде активною у процесі розвитку громади та спрямувала на
активну грантову роботу та участь молодіжної  ради в організації  культурно-
мистецьких свят та активного дозвілля для молоді.
Тітік  М.  С.  -  начальник  відділу освіти,  молоді,  спорту,  культури та  туризму
повідомив,  що  для  успішного  розвитку  потрібна  активна  та  інтелектуально



розвинена  молодь.  Основна  ідея  створення  молодіжної  ради  —  це  діюча
молодь, яка має свої ідеї  та знає як ці ідеї  втілити у життя.  Також висловив
побажання,  щоб  молодіжна  рада  була  створена  не  лише  на  папері,  а  була
реальним інструментом впливу на соціально-економічне життя громади.
ВИРІШИЛИ: інформацію виступаючих прийняти до відома.

2. Інформація члена ініціативної групи з підготовки установчих зборів із
формування складу молодіжної ради при Решетилівській міській раді.
СЛУХАЛИ:
Кордубан М.В. - головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, культури та
туризму, член ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування
складу  молодіжної  ради,  який повідомив присутніх,  що розпорядженням від
16.07.2019 № 222 було утворено ініціативну групу, яка у період від її утворення
до  проведення  установчих  зборів  плідно  попрацювала  над  установчими
документами молодіжної ради, проаналізувала законодавство щодо молодіжної
політики та  було повідомлено про скликання установчих зборів.  Також було
повідомлено, що прийом заявок від кандидатів на членство у молодіжній раді
проводився до 01 вересня 2019 року, до ініціативної групи надійшло 21 заява.
ВИРІШИЛИ: інформацію виступаючого прийняти до відома.

3. Обрання головуючого, секретаря та лічильної комісії установчих зборів.
СЛУХАЛИ:
Кордубан М.В. - головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, культури та
туризму, член ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування
складу  молодіжної  ради,  який  запропонував  обрати  головуючою  установчих
зборів Семенову Т.В.  Зауважень по кандидатурі не було, інших пропозицій не
було. 
ГОЛОСУВАННЯ: за – 20, проти – 0, утримався – 1 (Семенова Т.В.).
ВИРІШИЛИ:  головою  установчих  зборів  із  формування  складу  молодіжної
ради при Решетилівській міській раді обрати Семенову Т.В.
СЛУХАЛИ:
Семенова Т.В. -   голову установчих зборів із формування складу молодіжної
ради  при  Решетилівській  міській  раді,  яка  запропонувала  обрати  секретарем
установчих зборів Горобець Людмилу Віталіївну. Зауважень по кандидатурі не
було, інших пропозицій не було. 
ГОЛОСУВАННЯ: за – 20, проти – 0, утримався – 1 (Горобець Л.В.).
ВИРІШИЛИ: секретарем установчих зборів із формування складу молодіжної
ради при Решетилівській міській раді обрати Горобець Л.В.
СЛУХАЛИ:
Семенова Т.В. -   голову установчих зборів із формування складу молодіжної
ради  при  Решетилівській  міській  раді,  яка  запропонувала  обрати  членами
лічильної комісії установчих зборів Іванюка Станіслава Віталійовича та Окіпну



Альону Федорівну. Зауважень по кандидатурах не було, інших пропозицій не
було. 
ГОЛОСУВАННЯ: за  –  19,  проти  –  0,  утрималося  –  2  ( Іванюк  С.В.,
Окіпна А.Ф.).
ВИРІШИЛИ: членами  лічильної  комісії  установчих  зборів  із  формування
складу молодіжної ради при Решетилівській міській раді обрати Іванюка С.В. та
Окіпну А.Ф.

4. Обрання складу молодіжної ради.
СЛУХАЛИ:
Семенова Т.В. -   голову установчих зборів із формування складу молодіжної
ради при Решетилівській міській раді, яка повідомила, що до ініціативної групи
надійшло  21  заява  на  членство  у  молодіжній  раді,  крім  заяв  кожен  також
додавав автобіографію. Також було повідомлено, що проаналізувавши заяви та
автобіографії  всі  кандидатури  відповідають  Типовому  Положення  про
молодіжний  консультативно-дорадчий  орган  місцевого  рівня  та  можуть  бути
зараховані  до  складу  молодіжної  ради.  Підстав  для  відмови  у  членстві  у
молодіжній  раді  не  має.  Було  зачитано  список  кандидатів   на  членство  у
молодіжній раді  та запропоновано проголосувати за склад молодіжної ради .
ГОЛОСУВАННЯ: за – 21, проти – 0, утрималося – 0.
ВИРІШИЛИ: обрати склад молодіжної ради при Решетилівській міській раді
(список додається).

5. Обрання голови молодіжної ради.
СЛУХАЛИ:
Перепелиця А.Д. - члена молодіжної ради при Решетилівській міській раді, яка
запропонувала  обрати  головою  молодіжної  ради  Романько  Марію
Олександріївну,  як  людину  з  активною  життєвою  позицією,  творчу,  здібну,
людину, яка безпосередньо працює з творчою молоддю та має багато цікавих
для реалізації  ідей.  Зауважень по кандидатурі  не  було,  інших пропозицій не
було. 
ГОЛОСУВАННЯ: за – 20, проти – 0, утримався – 1 (Романько М.О.).
ВИРІШИЛИ: обрати  головою  молодіжної  ради  при  Решетилівській  міській
раді Романько М.О.

6. Обрання заступника голови молодіжної ради.
СЛУХАЛИ:
Романько М.О. - голову молодіжної ради при Решетилівській міській раді, яка
зауважило, що слушно було б, якби заступником голови молодіжної ради була
людина із представників учнівської молоді. Запропоновано заступником голови



молодіжної  ради  обрати  Травку  Яна  Олегівну.  Зауважень  по  кандидатурі  не
було, інших пропозицій не було. 
ГОЛОСУВАННЯ: за – 20, проти – 0, утримався – 1 (Травка Я.О.).
ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови молодіжної ради при Решетилівській
міській раді Травку Я.О.

7. Обрання секретаря молодіжної ради.
СЛУХАЛИ:
Романько М.О. - голову молодіжної ради при Решетилівській міській раді, яка
запропонувала  обрати  секретарем  молодіжної  ради  Перепелицю  Аліну
Дмитрівну. Зауважень по кандидатурі не було, інших пропозицій не було. 
ГОЛОСУВАННЯ: за – 20, проти – 0, утримався – 1 (Перепелиця А.Д.).
ВИРІШИЛИ: обрати секретарем молодіжної ради при Решетилівській міській
раді Перепелицю А.Д.

8. Затвердження Положення про молодіжну раду.
СЛУХАЛИ:
Кордубан М.В. - головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, культури та
туризму, член ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування
складу  молодіжної  ради,  який  повідомив  присутніх,  що  Положення  про
молодіжну раду було розроблено на основі Типового, після затвердження цього
Положення на сесію Решетилівської міської ради буде винесено питання про
погодження Положення про молодіжну раду при Решетилівській міській раді, а
також питання про погодження персонального складу молодіжної ради.
Семенова Т.В. -   голову установчих зборів із формування складу молодіжної
ради при Решетилівській міській раді, яка зачитала кожен пункт Положення та
запропонувала проголосувати за затвердження цього документа.
ГОЛОСУВАННЯ: за – 21, проти – 0, утрималося - 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити Положення про молодіжну раду при Решетилівській
міській раді.

9.Визначення дати, часу та місця першого засідання молодіжної ради.
СЛУХАЛИ:
Романько М.О. - голову молодіжної ради при Решетилівській міській раді, яка
запропонувала наступне робоче засідання молодіжної ради провести 15.09.2019
о 10:00 у актовому залі ЦКД „Оберіг”. На цьому засіданні було запропоновано
визначитися із назвою молодіжної ради, логотипом та обговорити календарний
план заходів. Зауважень не було, інших пропозицій не було. 
ВИРІШИЛИ: провести перше засідання молодіжної ради 15.09.2019 о 10:00 у
актовій залі ЦКД „Оберіг”.



10. Різне.
СЛУХАЛИ:
Кордубан М.В. - головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, культури та
туризму, член ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування
складу  молодіжної  ради,  який  подякував  всім  за  проявлену  активність  та
небайдужість та побажав впевненого старту у роботі молодіжної ради.

Даний протокол складено у 2-х рівноправних примірниках, кожен на 5 арк.:
прим.№1 - секретарю установчих зборів із формування складу молодіжної ради
при Решетилівській міській раді;
прим.№2  -  відділу  організаційно-інформаційної  роботи,  документообігу  та
управління персоналом виконавчого комітету Решетилівської міської ради (для
оприлюднення даного протоколу на  офіційному сайті  Решетилівської  міської
ради).

Голова установчих зборів                                                            Т.В. Семенова

Секретар установчих зборів                                                       Л.В. Горобець


