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Протокол № 1 

засідання ініціативної групи для формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді  
  

23.04.2021 року        м. Конотоп  

 

 

  Бібік Ю.В.  – головуюча на   засіданні ініціативної групи  

Качура О.О. - секретар засідання ініціативної групи  

 

Присутні члени ініціативної групи: 

 

Бібік Юлія 

Володимирівна 

Класичний фаховий коледж СумДУ  (за 

згодою) 

Бочкун Юлія 

Володимирівна 

Сектор юридичної роботи міської ради  

(за згодою) 

Гуденко Олена 

Володимирівна 

Конотопський  фаховий медичний 

коледж  (за згодою) 

Качура Ольа 

Олегівна 

Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту 

Лобурцова Олена 

Олегівна 

Конотопський індустріально 

педагогічний фаховий коледж СумДУ (за 

згодою) 

Мусієнко Анатолій 

Олександрович 

Громадська організація «Молодіжне 

християнське об’єднання «Телейос» (за 

згодою) 

Сидоркіна Марина 

Валеріївна 

Благодійний фонд «Серця любові» (за 

згодою) 

Щербина Анжеліка 

Віталіївна 

Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту 

 

На засіданні присутні 8 членів ініціативної групи із 9. 

 

Запрошені на засідання: Керуючий спрвавами виконкому КМР – Дубовик 

Любов Іванівна.  

 

Порядок денний: 

1. Про обрання головуючого на засіданні ініціативної групи для 

формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

2. Про обрання секретаря засідання ініціативної групи для формування 

складу молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

3. Про визначення дати проведення установчих зборів для формування 

складу молодіжної ради при Конотопській міській раді. 
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4. Про визначення дати подачі документів та переліку документів для 

участі в установчих зборах для формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді. 

5. Затвердження змісту повідомлення про дату, час, місце, порядок 

подання заяв для участі в установчих зборах молодіжної ради при 

Конотопській міській раді. (Додаток 1). 

 6. Про призначення відповідальної особи за прийом документів для 

участі в установчих зборах з формування складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді. 

7.Про затвердження зразків документів, необхідних для подання на 

участь в установчих зборах з формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді. 

8. Різне.  

 

 

  1. СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого на засіданні ініціативної 

групи для формування складу молодіжної ради при Конотопській міській 

раді.  

ІНФОРМУВАВ: Качура О.О. - з пропозицією обрання головуючого на 

засіданні ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді  Бібік Ю.В.  

ВИРІШИЛИ: Бібік Ю.В. - обрати головуючою на засіданні 

ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді.  

  Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання ініціативної групи для 

формування складу молодіжної ради при Конотопській міській  раді. 

ІНФОРМУВАВ: Бочкун Ю.В. -  з пропозицією обрання секретарем на 

засіданні ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді Качуру О.О. 

ВИРІШИЛИ: Качуру О.О. - обрати секретарем на засіданні 

ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про визначення дати проведення установчих зборів для 

формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

ІНФОРМУВАВ: Качура О.О. - з пропозицією провести установчі 

збори для формування складу молодіжної ради при Конотопській міській 

раді 15.06.2021 року. 

ВИРІШИЛИ: Провести установчі збори для формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді  15.06.2021.  
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Рішення прийнято одноголосно.  

 

4. СЛУХАЛИ: Про визначення дати подачі документів та переліку 

документів для участі в установчих зборах для формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

ІНФОРМУВАЛА: Бочкун Ю.В. - про те, що відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1198 «Про затвердження 

типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи», до участі 

в установчих зборах та подальшого включення до складу молодіжної ради 

при Конотопській міській раді запрошуються: 

-    громадяни України віком від 14 до 35 років; 

- представники 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 територіальної громади (за згодою); 

 - представниками закладів освіти, кандидатури яких подаються 

учнівським або студентським самоврядуванням кожного навчального закладу 

(за згодою); 

- жителі Конотопської міської територіальної громади, які делегуються 

до складу молодіжної ради в порядку, що визначається ініціативною групою 

для формування  складу молодіжної ради при Конотопській міській раді 

склад якої затверджений КМР.  

Для запобігання скупченню людей, враховуючи карантинні обмеження, 

прийом документів відбуватиметься шляхом подання необхідних документів 

в електронному вигляді (скан, фото копії) або паперовому.  

Документи для участі в установчих зборах приймаються ініціативною 

групою до 17.05.2021 - включно.  

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у 

довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу 

інституту громадянського суспільства, органу студентського\учнівського 

самоврядування, делегатом особисто.  

До заяви додаються:  

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;  
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- 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 ІГС; 

- 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 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 
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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. 

 

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 

календарних днів до їх проведення тобто до 17.05.2021 включно.  

У разі виявлення невідповідності документів, поданих кандидатами, 

вимогам Типового положення та положення про молодіжну раду, ініціативна 

група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів   

тобто до 31.05.2021 у письмовій та в електронній формі інформує про це 

інститут громадянського суспільства, ОС (У)С чи особу  з пропозицією щодо 

усунення таких невідповідностей протягом семи календарних днів.  

За результатами перевірки документів, поданих кандидатами, 

ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих 

зборів тобто до 07.06.2021 список кандидатів до складу молодіжної ради, які 

братимуть участь в установчих зборах, та список кандидатів, яким 

відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для 

відмови.  

ВИРІШИЛИ: Прийом документів відбуватиметься поданням 

необхідних документів в електронному вигляді (фото з підписом та печаткою 

(у разі наявності) або паперовому (оригінали з підписом і печаткою). 

Документи для участі в установчих зборах приймаються ініціативною 

групою до 17.05.2021 включно на електронну адресу: molod5919@ukr.net, та 

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

Рішення прийнято одноголосно.  

 

5. СЛУХАЛИ: Затвердження змісту повідомлення про дату, час, місце, 

порядок подання заяв для участі в установчих зборах молодіжної ради при 

КМР. 

СЛУХАЛИ: Щербину А.В. -  яка запропонувала затвердити зміст 

повідомлення про проведення установчих зборів з формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді та перелік документів для 

участі в них.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміст повідомлення про проведення 

установчих зборів з формування складу молодіжної ради при Конотопській 

міській раді та перелік документів для участі в них.  (Додаток 1) 

Рішення прийнято одноголосно.  

mailto:molod5919@ukr.net
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6. СЛУХАЛИ: Про призначення відповідальної особи за прийом 

документів для участі в установчих зборах з формування складу молодіжної 

ради при Конотопській  міській раді. 

СЛУХАЛИ: Гуденко О.В. - яка запропонувала відповідальними за збір 

анкет та документів до молодіжної ради  при КМР визначити начальника 

відділу міської ради у справах молоді та спорту Качуру О.О., та спеціаліста 

1-ї категорії відділу міської ради у справах молоді та спорту ЩербинуА.В.  

ВИРІШИЛИ: Відповідальними за збрір анкет та документів до 

молодіжної ради визначити начальника відділу міської ради у справах молоді 

та спорту Качуру О.О. та спеціаліста 1-ї категорії відділу міської ради у 

справах молоді та спорту ЩербинуА.В. 

Рішення прийнято одноголосно.  

          

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження зразків документів, необхідних для 

подання на участь в установчих зборах з формування складу молодіжної ради 

при Конотопській міській раді 

СЛУХАЛИ: Качуру О. О. -  яка запропонувала переглянути та 

затвердити зразки документів, необхідних для подання на участь в 

установчих зборах з формування складу молодіжної ради при Конотопській 

міській раді 

ВИРІШИЛИ: Затвердити зразки документів, необхідних для подання 

на участь в установчих зборах з формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді: 

1. Заяви, підписаної уповноваженою особою керівного органу 

інституту громадянського суспільства (додаток 2) 

2. Інформація про діяльність організації\ інституту громадянського 

суспільства (додаток 3); 

3. Згода  на обробку персональних даних для представника інституту 

громадянського суспільства (додаток 4); 

4. Біографічна довідка (ЗРАЗОК) уповноваженого представника 

інституту громадянського суспільства (додаток 5); 

5. ПРОТОКОЛ засідання правління інституту громадянського 

суспільства (додаток 6); 

6. Заяви, підписаної уповноваженою особою керівного органу ОСС/ 

ОУС   (додаток 7); 

7. Інформація про діяльність ОСС/ ОУС (додаток 8); 

8. Згода на обробку персональних даних для представника ОСС/ ОУС  

(додаток 9); 

9. Біографічна довідка (ЗРАЗОК) уповноваженого представника ОСС/ 

ОУС  (додаток 10); 

10.  ПРОТОКОЛ засідання правління інституту громадянського 

суспільства ОСС/ ОУС   (додаток 11); 

11. Заяву на вступ до молодіжної ради при КМР на ім’я Ініціативної 

групи (додаток 12); 
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12. Біографічна довідка або резюме кандидата (додаток 13); 

13. Згоду на обробку персональних даних  (додаток 14); 

14. Підписний лист про підтримку кандидата на участь в установчих 

зборах з формування складу молодіжної ради при Конотопській 

міській раді (додаток 15); 

15. Рекомендаційних листи від установ та організацій міста (додаток 

16). 

 

8.СЛУХАЛИ: Бібік Ю.В. – яка запропонувала для зручності молоді  

створити на сайті Конотопської міської ради розділ – Молодіжна рада в 

якому розмістити всі необхідні, відповідно до чинного законодавства 

документи про її створення та діяльність та в подальшому розміщувати там 

інформацію про її роботу.  

СЛУХАЛИ: Лобурцову О.О. – яка підтримала пропозицію Бібік Ю.В. 

та зазначила що створення окремого розділу дозволить швидше та 

ефективніше поширювати інформацію про молодіжну раду особливо на етапі 

її створення.  

ВИРІШИЛИ:  Качурі О.О. підготувати звернення до міського голови з 

проханням створення окремого розділу «Мролодіжна рада» на сайті 

Конотопської міської ради.  

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

 

Головуючий на засіданні  

ініціативної групи                                                              Юлія БІБІК 

 

 

Протокол вів секретар  

засідання ініціативної групи                                             Ольга КАЧУРА 
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Додаток 1 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 

 

 

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; 
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- 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; 
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- 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. 
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Додаток 2 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 

 

 

Ініціативній групі з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді 

 

 

Заява 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 

2018 року № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні 

консультативно-дорадчі органи» просимо допустити до участі в установчих 

зборах для формування молодіжної ради при Конотопській міській раді 

делегата від нашої організації, Іванова Івана Івановича. 

Відомості про місцезнаходження, номер контактного телефону та 

адреса електронної пошти інституту громадянського суспільства: м. Зелений 

Гай, вул. Великолуцька, 99, 2222222222222222@gmail.com, 

+380123456789. 
 

Додатки: 
1) протокол засідання організації (молодіжний консультативно-

дорадчий орган, інститут громадянського суспільства, орган студентського та 

учнівського самоврядування) делегування Іванова І. І. для участі в 

Установчих зборах; 

2) біографічна довідка Іванова І. І.; 

3) згода на обробку персональних даних від Іванова І. І.; 

4) інформація про діяльність організації протягом останнього року; 

5) копія паспорта (або інший документ, для засвідчення віку кандидата) 

делегата Іванова І. І.; 

6) мотиваційний лист від особи що делегується.  

 

 

 

З повагою, 

Голова Центру «Івановичі»     Сидоренко С. С. 
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Додаток 3 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 

 

Інформація про діяльність  

організації  

Загальний обсяг інформації про діяльність організації не повинен 
перевищувати  2-х сторінок. 

1. Назва організації та організаційно-правова форма 

2. Дата створення організації 

3. ПІБ керівника організації 

4. Контакти однієї особи з керівного складу організації 

5. Досвід діяльності організації за останній рік в молодіжній сфері та/або в роботі з молоддю 

(до 3-х абзаців) 

 

 

______________________ _______________ ________________  

(Посада керівника організації)                         Підпис                   

 Ініціали, прізвище 

М.П. 

__________________ 2021 р. 
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Додаток 4 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 

 

Ініціативній групі з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді 

 

 
ЗГОДА 

на обробку персональних даних 

 

Я, 

____________________________________________________________________________,  
                                                (Прізвище, ім’я, по батькові ) 

паспорт ____________________, 

виданий______________________________________________                                                    

                               (серія,номер)                                                                                             (коли, ким)      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                (адреса) 

даю згоду на обробку моїх персональних даних . 

Цією згодою дозволяю вважати загальнодоступними, у тому числі виставляти в 

мережі Інтернет, такі персональні данні: прізвище, ім’я, рік народження, місто 

проживання. 

Я згоден(-на), що обробка персональних даних може здійснюватися як з 

використанням автоматизованих засобів, так і без таких. 

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України від 

1 червня 2010 року № 2297-УІ «Про захист персональних даних». 

Ця Згода набирає чинності з дня її підписання.  

Я повідомлений(-на) про своє право відкликати цю згоду в будь-який час. 

Відкликання відбудеться за моєю письмовою заявою в порядку, визначеному 

законодавством України.  

 

Мої персональні дані, на обробку яких я даю цю згоду, можуть бути передані 

третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. 

 

 

 

 

 

«_____» _____________20___ року.                _______________           

_____________________ 

                                                             (підпис)                       (прізвище та ініціали) 

 

 



14 
 

Додаток 5 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 
 

Біографічна довідка (ЗРАЗОК) 

уповноваженого представника *назва організації чи органу, що вас 

делегує в родовому відмінку* на участь в установчих зборах з обрання 

складу молодіжної ради при Конотопській міській раді  

 

Іванова Івана Івановича 

 

фото 

 

Місце роботи, навчання: тимчасово безробітний, студент 

Національної Зеленогаївської академії України 

Посада в ІГС: Координатор проектів Центру «Івановичі» 

Громадянство: України 

Дата та місце народження: 01 січня 1997 рік, місто Зелений Гай, 

Україна 

Сімейний стан: неодружений  

 

ОСВІТА 

 

Дати Місце 

2015 – до 

сьогодні 

Національна Зеленогаївська академія України 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Дати Місце 

2017  Комунальне підприємство «Зеленогаївський центр 

молоді» Іванівської обласної ради 
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ГРОМАДСЬКА   ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Дати Діяльність 

2017 – до 

сьогодні 

Координатор проектів Центру «Івановичі» 

2016 – до 

сьогодні  

Волонтер соціальних проектів 

 

Інформація про притягнення до кримінальної відповідальності, 

відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених 

кримінально-процесуальним законодавством України:  

 

Адреса: м. Зелений Гай, вул. Гагаріна, 00 

 

Контактний телефон: +38012 345 6789 

 

Електронна пошта: 111111111111@gmail.com 

 

Посилання на особисту сторінку в соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/Іванов.Іван 

 

Бажаний напрямок роботи у молодіжній раді (необов’язково):  
 

Дата      підпис      Прізвище. 

ініціали . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:111111111111@gmail.com


16 
 

Додаток 6 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 
 

ПРОТОКОЛ 

Засідання правління  

ГО «Зеленогайське товариство Івановичів» 

01 січня 2001 рік   м. Зелений Гай     № 1 

Присутні: всі члени правління 

Відсутні: немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання головуючого та секретаря засідання правління 

2. Про затвердження порядку денного 

3. Про обрання делегата від ГО «Зеленогайське товариство Івановичів» для участі в 

установчих зборах молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

 

1. Про обрання головуючого та секретаря засідання правління 

СЛУХАЛИ: Іванова І. І., який запропонував обрати головуючим засідання правління 

Сидоренко С. С., а секретарем засідання Пономаренко О.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно; 

                               «Проти» – 0; 

                               «Утрималися» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати головуючим засідання правління Сидоренко С. С., секретарем засідання 

Пономаренко О.О.. 

 

2. Про затвердження порядку денного. 

СЛУХАЛИ: Сидоренка С. С., який запропонував затвердити порядок денний без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно; 

                               «Проти» – 0; 

                               «Утрималися» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 
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Затвердити порядок денний без змін. 

 

3. Про обрання делегата від ГО «Зеленогайське товариство Івановичів» для участі в 

установчих зборах молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

СЛУХАЛИ: Сидоренка С. С., який запропонував обрати делегатом ГО «Зеленогайське 

товариство Івановичів» Іванова І. І., координатора проектів ГО «Зеленогайське товариство 

Івановичів», для участі в установчих зборах молодіжної ради при Конотопській міській 

раді. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно; 

                               «Проти» – 0; 

                               «Утрималися» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати делегатом ГО «Зеленогайське товариство Івановичів» Іванова І. І., координатора 

проектів ГО «Зеленогайське товариство Івановичів», для участі в установчих зборах 

молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

 

 

 

Головуючий засідання правління       С. С. Сидоренко 
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Додаток 7 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 
 

Ініціативній групі з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді 

 

Заява 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 

2018 року № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні 

консультативно-дорадчі органи» просимо допустити до участі в установчих 

зборах для формування молодіжної ради при Конотопській міській раді 

делегата від навчального закладу  ______________________-, Іванова Івана 

Івановича. 
Відомості про місцезнаходження, номер контактного телефону та 

адреса електронної пошти навчального закладу: м. Зелений Гай, вул. 

Великолуцька, 99, 2222222222222222@gmail.com, +380123456789. 
 

Додатки: 
1) протокол засідання органу студентського чи учнівського 

самоврядування про  делегування Іванова І. І. для участі в Установчих 

зборах; 

2) біографічна довідка Іванова І. І.; 

3) згода на обробку персональних даних від Іванова І. І.; 

4) інформація про діяльність ОСС чи ОУС протягом останнього року; 

5) копія паспорта (або інший документ, для засвідчення віку кандидата) 

делегата Іванова І. І.; 

6) копію Положення про ОС(У)С; 

7) клопотання від навчального закладу про делегування кандидата для 

участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на 

обрання до складу молодіжної ради; 

8) мотиваційний лист від особи що делегується.  

 

З повагою, 

Голова ОСС/ ОУС         Сидоренко С. С. 
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Додаток 8 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 
 

 

 

Інформація про діяльність  

студентського/учнівського самоврядування 

Загальний обсяг інформації про діяльність організації не повинен 
перевищувати  2-х сторінок. 

1. Назва ОСС/ОУС  та організаційно-правова форма 

2. Дата створення ОСС/ОУС   

3. ПІБ керівника ОСС/ОУС   

4. Контакти однієї особи з керівного складу ОСС/ОУС   

5. Досвід діяльності організації за останній рік в молодіжній сфері та/або в роботі з молоддю 

(до 3-х абзаців) 

 

______________________ _______________ ________________  

(Посада керівника організації)                         Підпис                   

 Ініціали, прізвище 

М.П. 

__________________ 2021 р. 
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Додаток 9 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 
 

Ініціативній групі з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді 

 

 
ЗГОДА 

на обробку персональних даних 

  

Я, _______________________________________________________________________________,  
                                                (Прізвище, ім’я, по батькові ) 

паспорт ____________________, виданий______________________________________________                                                    

                               (серія,номер)                                                                                             (коли, ким)      

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (адреса) 

даю згоду на обробку моїх персональних даних. 

Цією згодою дозволяю вважати загальнодоступними, у тому числі виставляти в мережі 

Інтернет, такі персональні данні: прізвище, ім’я, рік народження, місто проживання. 

Я згоден(-на), що обробка персональних даних може здійснюватися як з використанням 

автоматизованих засобів, так і без таких. 

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України від 1 червня 

2010 року № 2297-УІ «Про захист персональних даних». 

Ця Згода набирає чинності з дня її підписання.  

Я повідомлений(-на) про своє право відкликати цю згоду в будь-який час. Відкликання 

відбудеться за моєю письмовою заявою в порядку, визначеному законодавством України.  

 

Мої персональні дані, на обробку яких я даю цю згоду, можуть бути передані третім 

особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. 

 

 

 

«_____» _____________20___ року.                _______________           

_____________________ 

                                                             (підпис)                       (прізвище та ініціали) 
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Додаток 10 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 
 

 

Біографічна довідка (ЗРАЗОК) 

уповноваженого представника *назва організації чи органу, що вас 

делегує в родовому відмінку* на участь в установчих зборах з обрання 

складу молодіжної ради при Конотопській міській раді  

 

Іванова Івана Івановича 

 

фото 

 

Місце роботи, навчання: тимчасово безробітний, студент 

Національної Зеленогаївської академії України 

Посада в ІГС: Координатор проектів Центру «Івановичі» 

Громадянство: України 

Дата та місце народження: 01 січня 1997 рік, місто Зелений Гай, 

Україна 

Сімейний стан: неодружений  

 

ОСВІТА 

 

Дати Місце 

2015 – до 

сьогодні 

Національна Зеленогаївська академія України 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Дати Місце 

2017  Комунальне підприємство «Зеленогаївський центр 

молоді» Іванівської обласної ради 
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ГРОМАДСЬКА   ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Дати Діяльність 

2017 – до 

сьогодні 

Координатор проектів Центру «Івановичі» 

2016 – до 

сьогодні  

Волонтер соціальних проектів 

 

Інформація про притягнення до кримінальної відповідальності, 

відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених 

кримінально-процесуальним законодавством України:  

 

Адреса: м. Зелений Гай, вул. Гагаріна, 00 

 

Контактний телефон: +38012 345 6789 

 

Електронна пошта: 111111111111@gmail.com 

 

Посилання на особисту сторінку в соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/Іванов.Іван 

 

Бажаний напрямок роботи у молодіжній раді (необов’язково):  
 

Дата      підпис      Прізвище. 

ініціали . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:111111111111@gmail.com
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Додаток 11 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 
 

ПРОТОКОЛ 

Засідання правління  

ОСС/ОУС молодіжна спілка студентів коледжу сніговиківського 

01 січня 2001 рік   м. Зелений Гай     № 1 

 

Присутні: всі члени правління 

Відсутні: немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання головуючого та секретаря засідання  

2. Про затвердження порядку денного 

3. Про обрання делегата від ОСС/ОУС молодіжна спілка студентів коледжу сніговиківського 

для участі в установчих зборах молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

 

1. Про обрання головуючого та секретаря засідання правління 

СЛУХАЛИ: Іванова І. І., який запропонував обрати головуючим засідання правління 

Сидоренко С. С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно; 

                               «Проти» – 0; 

                               «Утрималися» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати головуючим засідання правління Сидоренко С. С.  

 

СЛУХАЛИ: Петрова П.П,., який запропонував обрати секретарем  засідання правління 

Василенка В.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно; 

                             «Проти» – 0; 



24 
 

                              «Утрималися» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати секретарем засідання правління Василенка В.В. 

 

2. Про затвердження порядку денного. 

СЛУХАЛИ: Сидоренка С. С., який запропонував затвердити порядок денний без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно; 

                               «Проти» – 0; 

                               «Утрималися» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний без змін. 

 

3. Про обрання делегата від ОСС ОУС молодіжна спілка студентів коледжу 

сніговиківського для участі в установчих зборах молодіжної ради при Конотопській 

міській раді. 

 

СЛУХАЛИ: Сидоренка С. С., який запропонував обрати делегатом ОСС/ ОУС   

Іванова І. І., координатора проектів ОСС /ОУС молодіжна спілка студентів 

коледжу сніговиківського , для участі в установчих зборах молодіжної ради при 

Конотопській міській раді. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно; 

                               «Проти» – 0; 

                               «Утрималися» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати делегатом ОСС/ОУС молодіжна спілка студентів коледжу сніговиківського 

Іванова І. І., координатора проектів ОСС\ОУС, молодіжна спілка студентів коледжу 

сніговиківського для участі в установчих зборах молодіжної ради при Конотопській 

міській раді. 

 

 

 

Головуючий засідання правління       С. С. Сидоренко 

 

Секретар  засідання правління                                                                  Василенка В.В. 
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Додаток 12 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 
 

Ініціативній групі з підготовки 

установчих зборів для формування 

складу молодіжної ради 

при Конотпоській міській раді 

 

Заява 

Прошу допустити мене до участі в установчих зборах із формування 

складу молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

До заяви додаю: 

1) біографічну довідку учасника установчих зборів із зазначенням 

прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, контактної інформації; 

2) згоду на обробку моїх персональних даних; 

3) мотиваційний лист учасника установчих зборів із формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді щодо його бачення своєї 

діяльності у молодіжній раді та реалізації засад молодіжної політики на 

території Конотопської територіальної громади; 

4) підписний лист про підтримку кандидата на участь в установчих 

зборах із формування складу молодіжної ради при Коонтопській міській раді 

(не менше 10 підписів); 

5) 3 рекомендаційних листи від установ та організацій міста, що 

підтверджують діяльність та підтримують вступ кандидата до молодіжної 

ради при КМР; 

6) інформація про діяльність у молодіжному напрямку протягом 

останнього року; 

 

7) копія паспорта (або інший документ, для засвідчення віку кандидата) 

делегата Іванова І. І.; 

 

Дата                                                                                                 Підпис 
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Додаток 13 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 
 

 

 

Біографічна довідка (ЗРАЗОК) 

Кандидата на учасника установчих зборів з обрання складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді  

 

Іванова Івана Івановича 

 

фото 

 

Місце роботи, навчання: тимчасово безробітний, студент 

Національної Зеленогаївської академії України 

Громадянство: України 

Дата та місце народження: 01 січня 1997 рік, місто Зелений Гай, 

Україна 

Сімейний стан: неодружений  

 

ОСВІТА 

 

Дати Місце 

2015 – до 

сьогодні 

Національна Зеленогаївська академія України 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Дати Місце 

2017  Комунальне підприємство «Зеленогаївський центр 

молоді» Іванівської обласної ради 
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ГРОМАДСЬКА   ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Дати Діяльність 

2017 – до 

сьогодні 

Координатор проектів Центру «Івановичі» 

2016 – до 

сьогодні  

Волонтер соціальних проектів 

 

Інформація про притягнення до кримінальної відповідальності, 

відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених 

кримінально-процесуальним законодавством України:  

 

Адреса: м. Зелений Гай, вул. Гагаріна, 00 

 

Контактний телефон: +38012 345 6789 

 

Електронна пошта: 111111111111@gmail.com 

 

Посилання на особисту сторінку в соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/Іванов.Іван 

 

Бажаний напрямок роботи у молодіжній раді (необов’язково):  
 

Дата      підпис      Прізвище. 

ініціали . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:111111111111@gmail.com
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Додаток 14 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 
 

Ініціативній групі з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді 

 

 
ЗГОДА 

на обробку персональних даних 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
                                                (Прізвище, ім’я, по батькові ) 

паспорт ____________________, 

виданий______________________________________________                                                    

                               (серія,номер)                                                                                             (коли, ким)      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                (адреса) 

даю згоду на обробку моїх персональних даних ініціативною групою з формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

Цією згодою дозволяю вважати загальнодоступними, у тому числі виставляти в 

мережі Інтернет, такі персональні данні: прізвище, ім’я, рік народження, місто 

проживання. 

Я згоден(-на), що обробка персональних даних може здійснюватися як з 

використанням автоматизованих засобів, так і без таких. 

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України від 

1 червня 2010 року № 2297-УІ «Про захист персональних даних». 

Ця Згода набирає чинності з дня її підписання.  

Я повідомлений(-на) про своє право відкликати цю згоду в будь-який час. 

Відкликання відбудеться за моєю письмовою заявою в порядку, визначеному 

законодавством України.  

 

Мої персональні дані, на обробку яких я даю цю згоду, можуть бути передані 

третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. 

 

 

 

 

 

«_____» _____________20___ року.                _______________           

_____________________ 

                                                             (підпис)                       (прізвище та ініціали) 
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Додаток 15 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 
 

Ініціативній групі з підготовки 

установчих зборів для формування 

складу молодіжної ради 

при Конотопській міській раді 

 

Підписний лист 

на підтримку кандидата на учасника установчих зборів із формування 

складу молодіжної ради при Конотопській міській раді 

 

(П.І.Б. кандидата) 

 

Повна назва населеного пункту, в якому проводиться збір 

підписів_________________________________________________________ 

 

Підписи жителів: 

№ з\п ПІБ Підпис Конт.тел Примітка  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Додаток 16 

до протоколу засідання 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування 

складу молодіжної ради при 

Конотопській  міській раді 

від 23.04.2021 року 
 

 
Ініціативній групі з підготовки 

установчих зборів для формування 

складу молодіжної ради 

при Конотопській  міській раді 

 

 

 

Рекомендаційний лист (ПРИКЛАД) 

Кандидата на участника установчих зборів з обрання складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді  

 

 

________________________________________- рекомендує  ІВАНОВА  

(назва установи організації) 

ІВАНА ІВАНОВИЧА як кандидата на учасника установчих зборів з обрання 

складу молодіжної ради при Конотопській міській раді, тому що ВІН 

______________________________________________(до 1 сторінки тексту). 

Інформуємо про його зацікавленість в роботі молодіжної ради, та 

готовність до всілякої співпраці відповідно до завдань та повноважень 

молодіжної  ради.  

 

Дата                        підпис                                          ПІБ, посада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


