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Протокол № 3 

засідання ініціативної групи для формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді  
  

02.06.2021 року        м. Конотоп  

 

 

  Мусієнко Анатолій -  головуючий на   засіданні ініціативної групи  

 

Качура Ольга  -  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 Ольга 

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.  
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Керівник громадської органівзації «Простір рівних можливостей» - 

Оксана Мальченко. 

Порядок денний: 

 

1. Про обрання головуючого на 3 засіданні ініціативної групи для 

формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

2. Про обрання секретаря 3 засідання ініціативної групи для 

формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

3. Про складання списку кандидатів до складу молодіжної ради, які 

братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів 

громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із 

зазначенням підстави для відмови (у разі наявності тих кому буде 

відмовлено). 

4. Про дату, час та місце проведення установчих зборів. 

5. Про формат проведення установчих зборів з формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

6. Про обрання уповноважених представників ініціативної групи, які 

відкриватимуть установчі збори. 

7. Про порядок рейтингового голосування за кандидатів у члени 

молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

 

  1. СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого на 3 засіданні ініціативної 

групи для формування складу молодіжної ради при Конотопській міській 

раді.  

 

ІНФОРМУВАВ: Ольга Качура  - з пропозицією обрання головуючого 

на 3 засіданні ініціативної групи для формування складу молодіжної ради 

при Конотопській міській раді   - Анатолія Мусієнко   

 

ВИРІШИЛИ: Анатолія Мусієнко - обрати головуючою на 3 засіданні 

ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді.  

 

  Рішення прийнято одноголосно.  

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря  3 засідання ініціативної групи 

для формування складу молодіжної ради при Конотопській міській  раді. 

 

ІНФОРМУВАВ:.  Юлія Бібік  -  з пропозицією обрання секретарем на 

3 засіданні ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді Ольгу Качуру.  
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ВИРІШИЛИ: Ольгу Качуру - обрати секретарем на 3 засіданні 

ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про складання списку кандидатів до складу молодіжної 

ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників 

інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в 

установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови (у разі наявності тих 

кому буде відмовлено). 

 

ІНФОРМУВАЛА: Ольга Качура - з інформацією про те, що необхідно  

скласти список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в 

установчих зборах, та список представників інститутів громадянського 

суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням 

підстави для відмови (у разі наявності тих кому буде відмовлено). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 

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

консультативно-дорадчі органи» ініціативна група за результатами перевірки 

документів, поданих інститутами громадянського суспільства, складає за сім 

календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до 

складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список 

представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в 

участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови. 

Повідомила про бажання Стеценко Олександра стати кандидатом на 

установчі збори молодіжної ради при Конотопській міській раді. Попередньо 

розповіла причини не подачі документів вчасно, та його мотивацію . 

 

ІНФОРМУВАЛА: Оксана Мальченко – зазначила, що постанова 

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

типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи», має 

рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування, й 

ініціативна група може на власний розсуд приймати рішення у виключних 

випадках. 

 

ІНФОРМУВАЛА: Юлія Бочкун – зазначила що терміни прийому 

документів для участі в установчих зборах пройшли але ініціативна група 

має право розглянути та прийняти документи ще одного кандидата до складу 

молодіжної ради так як список кандидатів на установчі збори молодіжної 

ради ще не затверджено.  

 

ІНФОРМУВАЛА:  Юлія Бібік – запропонувала запросити та заслухати 

Олександра Стеценко, щоб дізнатися його особисту мотивацію на вступ до 
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ради, адже немало важливим фактором є особисте бажання молодої людини 

причини для вступу до ради. 

 

ІНФОРМУВАВ: Олександр Стеценко – повідомив про причини 

неможливості подання ним документів в строки, про власний досвід 

молодіжної діяльності, на міжнародному просторі та свою мотивацію до 

вступу  в молодіжну раду. 

 

 

ІНФОРМУВАЛА: Анжеліка Щербина – дати добу Олександру 

Стеценку на збір та оформлення відповідного пакету документів, в зв’язку з 

суттєвими причинами неможливості їх вчасного подання.  

 

 

ІНФОРМУВАЛА: Сидоркіна Марина - запропонувала  зібратися 

3.06.2021 о 16.30 в онлайн форматі та розглянути документи Стеценко 

Олександра, а також затвердити список кандидатів до складу молодіжної 

ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників 

інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в 

установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови (у разі наявності тих 

кому буде відмовлено). 

  

ВИРІШИЛИ: Дати добу Олександру Стеценку на збір та оформлення 

відповідного пакету документів, в зв’язку з суттєвими причинами 

неможливості їх вчасного подання. 

Зібратися 3.06.2021 о 16.30 в онлайн форматі, та розглянути документи 

Стеценко Олександра та затвердити Скласти список кандидатів до складу 

молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список 

представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в 

участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови (у разі 

наявності тих кому буде відмовлено). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про дату, час та місце проведення установчих зборів.  

 

ІНФОРМУВАВ: Бочкун Юлія - з пропозицією провести установчі 

збори 16 червня 2021 року о 16:00 годині у малому залі Конотопської міської 

ради (пр. Миру 8, м. Конотоп,  ІІ поверх).  Перенести їх таким чином на одну 

добу пізніше, оскільки це не суперечить строкам передбаченим постановою 

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

типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи», та  

дозволить мати більше часу для оприлюднення списку кандидатів до складу 
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молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список 

представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в 

участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови (у разі 

наявності тих кому буде відмовлено), з врахуванням попередніх прийнятих 

рішень.  

 

 

ВИРІШИЛИ: Установчі збори провести  16 червня 2021 року о 16:00 

годині у малому залі Конотопської міської ради (пр. Миру 8, м. Конотоп,  ІІ 

поверх). 

 Інформацію про дату, час та місце проведення установчих зборів 

оприлюднити не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих 

зборів на офіційному веб-сайті Конотопської міської ради та/або в інший 

прийнятний спосіб.  

Рішення прийнято одноголосно.  

 

5. СЛУХАЛИ: Про формат проведення установчих зборів з 

формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

 

 

ІНФОРМУВАЛА: Анжеліка Щербина - про доцільність проведення 

установчих зборів з формування складу молодіжної ради при Конотопській 

міській раді у змішаному форматі (офлайн + онлайн для осіб, які не зможуть 

бути присутніми фізично на установчих зборах з поважних причин). 

 

ІНФОРМУВАВ: Анатолій Мусієнко – з пропозицією, щоб всі хто не 

зможе прийняти участь в установчих зборах саме в місці їх проведення до 

11.06.2021 в письмовій формі повідомили ініціативну групу про причину 

необхідності долучитися до зборів в форматі онлайн, і повідомити спосіб 

зв’язку куди скинути лінк на зустріч.  

 

ІНФОРМУВАЛА: Бібік Юлія – запропонувала розіслати листи 

кандидатам до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих 

зборах з інформацією про дату та місце їх проведення, про те що до 

11.06.2021 є можливість повідомити про необхідність приймати участь у 

зборах у форматі онлайн, та зазначити куди надсилати лінк зустрічі. 

 

ВИРІШИЛИ: Дозволити участь в онлайн-форматі заходу учасникам, 

які з поважних причин не зможуть бути фізично присутніми на установчих 

зборах, та вчасно в письмовій формі про це повідомили. 

До 07.06.2021 розіслати листи кандидатам до складу молодіжної ради, 

які братимуть участь в установчих зборах з інформацією про дату та місце їх 

проведення, про те що до 11.06.2021 є можливість повідомити про 
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необхідність приймати участь у зборах у форматі онлайн, та зазначити куди 

надсилати лінк зустрічі. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: Про обрання уповноважених представників ініціативної 

групи, які відкриватимуть установчі збори.  

 

ІНФОРМУВАВ: Олена Гуденко -  з пропозицією обрати 

уповноважених представників ініціативної групи, які відкриватимуть 

установчі збори Юлію Бібік, Юлію Бочкун, Ганну Ясько, Ольгу Качуру, 

Анатолія Мусієнко.   

 

ВИРІШИЛИ: Обрати уповноважених представників ініціативної 

групи, які відкриватимуть установчі збори у складі - Юлію Бібік, Юлію 

Бочкун, Ганну Ясько, Ольгу Качуру, Анатолія Мусієнко.   

 

Рішення прийнято одноголосно 

 

7.СЛУХАЛИ:  Про порядок рейтингового голосування за кандидатів у 

члени молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

 

ІНФОРМУВАВ: Качура Ольга - про необхідність визначення порядку 

проведення рейтингового голосування за кандидатів на членство у 

молодіжній раді при Конотопській міській раді. 

 

ІНФОРМУВАВ: Анатолій Мусієнко - про доцільність голосування 

через google  анкету, що дозволить швидко підбити підсумки голосування, та 

прийняти участь у голосуванні тим учасникам установчих зборів, що 

долучаться до них в форматі онлайн. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити порядок рейтингового голосування учасників установчих 

зборів через google анкету, після затвердження ними кількісного складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

 

 

Головуючий на 3 засіданні  

ініціативної групи                                              Анатолій Мусієнко                

 

 

Протокол вів секретар  

3 засідання ініціативної групи                         Ольга Качура              
 


