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Протокол № 2 

засідання ініціативної групи для формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді  
  

20.05.2021 року        м. Конотоп  

 

 

  Ясько А.Г.  – головуюча на   засіданні ініціативної групи  

Бочкун Ю. В. - 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 

Ясько Ганна Юріївна 
Міська організація профспілки 

працівників освіти і науки України (за згодою) 

 

На засіданні присутні 9 членів ініціативної групи із 9. 

 

Запрошені на засідання: Керуючий спрвавами виконкому КМР – 

Дубовик Любов Іванівна.  

 

Порядок денний: 

 

1. Про обрання головуючого на 2 засіданні ініціативної групи для 

формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

2. Про обрання секретаря 2 засідання ініціативної групи для формування 

складу молодіжної ради при Конотопській міській раді.  
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3. Про виявлення невідповідності документів, поданих інститутами 

громадянського суспільства, фізичними особами, вимогам Типового 

положення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 2018 р. № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні 

консультативно-дорадчі органи», для участі в установчих зборах з 

формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

 

  1. СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого на 2 засіданні ініціативної 

групи для формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

 

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

2 засіданні ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді  Ясько Г.Ю.  

 

ВИРІШИЛИ: Ясько Г.Ю. - обрати головуючою на 2 засіданні 

ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при Конотопській 

міській раді.  

 

  Рішення прийнято одноголосно.  

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря  2 засідання ініціативної групи 

для формування складу молодіжної ради при Конотопській міській  раді. 

 

ІНФОРМУВАВ:.  Лобурцова О. О. -  з пропозицією обрання секретарем 

на 2 засіданні ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді Бочкун Ю.В 

 

ВИРІШИЛИ: Бочкун Ю.В - обрати секретарем на 2 засіданні 

ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при Конотопській 

міській раді. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про виявлення невідповідності документів, поданих 

інститутами громадянського суспільства, фізичними особами вимогам 

Типового положення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 грудня 2018 р. № 1198 «Про затвердження типових положень про 

молодіжні консультативно-дорадчі органи», для участі в установчих зборах з 

формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

 

ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О. - про те, що відповідно до постанови 

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

типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи», у разі 

виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського 
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суспільства, фізичними особами вимогам Типового положення ініціативна 

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

у письмовій та в електронній формі інформує про це інститут громадянського 

суспільства з пропозицією щодо усунення таких невідповідностей протягом 

семи календарних днів.  

Всього прийнято та опрацьовано 27 (двадцять сім) заявки кандидатів для 

участі в установчих зборах з формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді.  

 

ІНФОРМУВАВ: Мусієнко А.О. – про те що переглянув профілі в 

соціальних мережах всіх кандидатів, на яких не виявив аморальних, 

протиправних чи сумнівних постів, та не знайшов профілі чотирьох 

кандидатів, однак, вони делеговані учнівськими/студентськими 

самоврядуваннями, тож можемо покластися на думку молоді з навчальних 

закладів.  

 

ІНФОРМУВАЛА: Гуденко О.В. – про те що перевірила документи всіх 

кандидатів на наявність місцевої прописки, всі вони прописані в межах 

Конотопської територіальної громади.  

 

ІНФОРМУВАЛА: Бібік Ю.В. - про те що перевірила документи всіх 

кандидатів на відповідність встановленим віковим обмеженням, всі кандидати 

знаходяться в рамках віку від 14- 35 років, що відповідає вимогам Типового 

положення про молодіжний консультативно-дорадчий орган місцевого рівня.  

 

ІНФОРМУВАЛА: Бочкун Ю.В.- про те що всі кандидати на участь в 

установчих зборах молодіжної ради при Конотопській міській раді є  

громадянами України, що відповідає вимогам Типового положення про 

молодіжний консультативно-дорадчий орган місцевого рівня.  

 

ІНФОРМУВАЛА: Щербина А.В.  –  про те, що за результатами 

перевірки пакетів документів, поданих інститутами громадянського 

суспільства, виявлено порушення у 6 (шість), а саме: 

Чайковський Олександр - подав документи, які оформлені не у 

відповідності вимогам Типового положення про молодіжний консультативно-

дорадчий орган місцевого рівня ( є документи, що подані без підписів). 

Аленіна Анна  - подала документи, які оформлені не у відповідності 

вимогам Типового положення про молодіжний консультативно-дорадчий 

орган місцевого рівня ( помилка в заяві). 

Капітонов Дмитро - подав документи, які оформлені не у відповідності 

вимогам Типового положення про молодіжний консультативно-дорадчий 

орган місцевого рівня ( є документи, що подані без підписів). 
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Хомченко Оксана - подав документи, які оформлені не у відповідності 

вимогам Типового положення про молодіжний консультативно-дорадчий 

орган місцевого рівня ( є документи, що подані без підписів). 

Бондальєр Артур - подав документи, які оформлені не у відповідності 

вимогам Типового положення про молодіжний консультативно-дорадчий 

орган місцевого рівня ( є документи, що подані без підписів). 

Задорожна Ніна - подала документи, які оформлені не у відповідності 

вимогам Типового положення про молодіжний консультативно-дорадчий 

орган місцевого рівня ( є документи, що подані без підписів). 

 

ВИРІШИЛИ: Чайковському Олександру, Аленіній Анні,  Капітонову 

Дмитру, Хомченко Оксані, Бондальєр Артуру, Задорожній Ніні - відправити 

документи на доопрацювання, з пропозицією усунити невідповідності 

протягом семи календарних днів, з дня відправлення листа. 

Вищезазначених кандидатів проінформувати у письмовій та в 

електронній формі. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Головуючий на 2 засіданні  

ініціативної групи                                                             Ганна Ясько  

 

Протокол вів секретар  

2 засідання ініціативної групи                                        Юлія Бочкун 
 


