
 

 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                

від 20 квітня 2021 року 

 

Про  затвердження складу  

ініціативної групи для формування 

складу молодіжної ради при  

Конотопській міській раді  
 

 

Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні», Постанови КМУ від 18 грудня 2018 року № 1198 «Про затвердження 

типових  положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи,  з метою 

створення постійно діючого колегіального консультативно-дорадчого органу при 

Конотопській міській раді, залучення молоді до формування молодіжної політики та 

соціально-культурного розвитку громади, забезпечення узгодженості дій у 

вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя 

суспільства, проведенням інформаційно-навчальної роботи серед молоді та 

консолідації молодіжного руху громади 

 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1.Затвердити кількісний склад ініціативної групи з формування складу 

молодіжної ради при Конотопській  міській раді у кількості 9 осіб. 

2. Затвердити персональний склад ініціативної групи з формування складу 

молодіжної ради при Конотопській  міській раді (далі - ініціативна група) 

(додається). 

3.Ініціативній групі з формування складу молодіжної ради при Конотопській  

міській раді: 

3.1.Вжити заходів щодо організації та проведення установчих зборів 

молодіжної ради при Конотопській міській раді  відповідно до постанови  Кабінету 

Міністрів України від 18.12.2018 № 1198  «Про затвердження типових положень про 

молодіжні консультативно-дорадчі органи». 

4. Відділу міської ради у справах молоді та спорту забезпечити:  



4.1.Належне функціонування ініціативної групи (надання організаційно-

технічної підтримки в забезпеченні засідань ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів молодіжної ради та інших заходів, які вона ініціює). 

4.2. Надання допомоги ініціативній групі в розміщенні на офіційному веб-

сайті Конотопської міської ради та подальшій актуалізації інформації  щодо 

формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

5.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної 

культури та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, 

праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства ( голова Гребеник Т.В.). 

 

 

 

Міський голова                                      Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

(8 скликання 4 сесія) 

                                                                                       від 20 квітня 2021 року 

 

Персональний  склад  

ініціативної групи з формування складу молодіжної ради 

 при Конотопській міській раді 

 

№ 

з/п 

ПІБ Назва організації, яку представляє учасник, 

посада 

1 Бібік Юлія 

Володимирівна 

Класичний фаховий коледж СумДУ  (за 

згодою) 

2 Бочкун Юлія 

Володимирівна 

Сектор юридичної роботи міської ради  

(за згодою) 

3 Гуденко Олена 

Володимирівна 

Конотопський  фаховий медичний 

коледж  (за згодою) 

4 Качура Ольа 

Олегівна 

Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту 

5 
Лобурцова Олена 

Олегівна 

Конотопський індустріально 

педагогічний фаховий коледж СумДУ (за 

згодою) 

6 
Мусієнко Анатолій 

Олександрович 

Громадська організація «Молодіжне 

християнське об’єднання «Телейос» (за 

згодою) 

7 Сидоркіна Марина 

Валеріївна 

Благодійний фонд «Серця любові» (за 

згодою) 

8 Щербина Анжеліка 

Віталіївна 

Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту 

 

9 Ясько Ганна Юріївна 

Міська організація профспілки 

працівників освіти і науки України (за 

згодою) 

 

 

 
Міський голова                    Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Погоджено:  

Керуючий справами виконкому 

 

Л.ДУБОВИК 

Завідувач  сектору  

юридичної роботи міської ради 

 

Я.ВОЛОШКО 

  

Начальник відділу міської  

ради  у справах молоді та спорту 

 

О.КАЧУРА 

  

Начальник відділу організаційної 

та кадрової роботи 

 

Н.ЯРЕМЕНКО 

  

Голова постійної комісії з питань  

освіти, культури, духовності, сім’ї  

та молоді, фізичної культури та спорту,  

засобів масової інформації, соціального 

захисту населення, праці, охорони здоров’я,  

материнства і дитинства 

 

 

 

 

 

Т. ГРЕБЕНИК 

 

 


