
Повідомлення про проведення установчих зборів з формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

З метою консолідації молодіжного руху на території Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади, сприяння участі молоді у процесі 

розроблення, прийняття рішень Конотопської  міської ради  щодо  вирішення 

питань у молодіжній сфері, залученню молоді до вирішення питань соціально-

економічного, політичного та культурного життя громади формується склад 

молодіжної рада при Конотопській міській раді. 

Установчі збори з формування складу молодіжної ради при Конотопській 

міській раді відбудуться 15 червня 2021 року в малому залі засідань  

Конотопської міської ради (м. Конотоп, пр. Миру 8, 2 поверх).             

Початок зборів о 14.00 год. 
До складу Молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 

14 до 35 років, які є: 

- представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів 

громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять 

діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому 

порядку та/або провадять діяльність на території Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади; 

- представниками закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським 

або студентським самоврядуванням кожного навчального закладу; 

 - жителями Конотопської  міської об’єднаної територіальної громади, які 

делегуються до складу молодіжної ради за власної ініціативи, та мають 

відповідний пакет документів.   

До складу молодіжної ради при КМР може бути обрано не більше одного 

представника від кожного інституту громадянського суспільства, що виявив 

бажання увійти до складу молодіжної ради при КМР. 

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подаються такі 

документи: 

Для інституту громадянського суспільства/громадських організацій 

(далі – ІГС): 

- заяву на вступ до молодіжної ради при КМР на ім’я Ініціативної групи; 

- рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, 

прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС; 

- біографічна довідка або резюме делегованого представника ІГС із 

зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в 

ІГС, контактної інформації + посилання на особисту сторінку в соціальних 

мережах;  

- копію паспорту; 

- згоду на обробку персональних даних; 

- копію Статуту ІГС/відокремлених підрозділів всеукраїнських ІГС 

затвердженого в установленому законодавством порядку; 

- фото-, відео- друковані матеріали, або опис з зазначенням назви та дати 

проведення  заходів або діяльності спрямованих на вирішення проблем молоді, 

або про ідентичні до завдань молодіжної ради за останній рік або посилання, 

пост-скріни публікацій про громадську діяльність з особистої сторінки в 

соціальних мережах або сторінки ОСС; 



- мотиваційний лист від особи що делегується.  

 

Для органів студентського та учнівського самоврядування (далі – 

ОС(У)С): 

- заяву на вступ до молодіжної ради при КМР на ім’я Ініціативної групи; 

- біографічна довідка або резюме делегованого представника із 

зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в  

ОС(У)С, контактної інформації + посилання на особисту сторінку в соціальних 

мережах;  

- копію паспорту; 

- згоду на обробку персональних даних;  

- копію Положення про ОС(У)С; 

- клопотання від навчального закладу про делегування кандидата для 

участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на 

обрання до складу молодіжної ради; 

- витяг з протоколу засідання відповідного ОС(У)С про делегування 

представника до складу ї молодіжної ради при КМР; 

- фото-, відео- друковані матеріали, або опис з зазначенням назви та дати 

проведення  заходів або діяльності спрямованих на вирішення проблем молоді, 

або про ідентичні до завдань молодіжної ради за останній рік або посилання, 

пост-скріни публікацій про громадську діяльність з особистої сторінки в 

соціальних мережах або сторінки ОСС; 

- мотиваційний лист від особи що делегується. 

 

Для жителів Конотопської міської територіальної громади: 

 - заяву на вступ до молодіжної ради при КМР на ім’я Ініціативної групи; 

- біографічна довідка або резюме кандидата із зазначенням його прізвища, 

імені, по батькові, посади, місця роботи(навчання), контактної інформації+ 

посилання на особисту сторінку в соціальних мережах;  

-   копію паспорту; 

- згоду на обробку персональних даних; 

- фото-, відео- друковані матеріали, або опис з зазначенням назви та дати 

проведення  заходів або діяльності спрямованих на вирішення проблем молоді, 

або про ідентичні до завдань молодіжної ради за останній рік + посилання на 

особисту сторінку в соціальних мережах;   

- підписний лист про підтримку кандидата на участь в установчих зборах з 

формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді із не менш 

ніж 10 підписами жителів населеного пункту, представником якого є кандидат; 

- мінімум три рекомендаційних листи від установ та організацій міста, що 

підтверджують діяльність та підтримують вступ кандидата до молодіжної ради 

при КМР. 

- мотиваційний лист від особи що делегується. 

 

Для запобігання скупченню людей, враховуючи карантинні обмеження, 

прийом документів відбуватиметься шляхом подання необхідних документів в 

електронному вигляді (скан, фото копії документу з підписом та печаткою (за 

наявності) або паперовому вигляді. 



 Документи для участі в установчих зборах приймаються Ініціативною 

групою до 17.05.2021 включно на електронну адресу: molod5919@ukr.net або за 

адресою м. Конотоп, пр. Миру 8, 4 поверх, каб. 407-408.  

Контактна особа - Качура Ольга Олегівна, тел. 0961749324. 

Порядок проведення установчих зборів: 

Склад молодіжної ради при КМР формується на установчих зборах 

шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які особисто присутні на 

установчих зборах. 

Строк повноважень складу молодіжної ради при КМР становить два роки. 

Приклади необхідних документів можна скачати за посиланням: 

Для інституту громадянського суспільства/громадських організацій; 

Для органів студентського та учнівського самоврядування; 

Для жителів Конотопської міської територіальної громади. 
 


