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Протокол № 4 

засідання ініціативної групи для формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді  
  

03.06.2021 року        м. Конотоп   

(зустріч у zoom) 

 

 

  Олена Гуденко-  головуючий на   засіданні ініціативної групи  

Анжеліка Щербина-  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. 

 

Порядок денний: 

1. Про обрання головуючого на 4 засіданні ініціативної групи для 

формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

2. Про обрання секретаря 4 засідання ініціативної групи для формування 

складу молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

3. Про розгляд документів Стеценко Олександра. 
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4. 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). 

 

 1. СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого на 4 засіданні ініціативної 

групи для формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

 

ІНФОРМУВАЛА: Бочкун Юлія- з пропозицією обрання головуючого 

на 4 засіданні ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді   - Олену Гуденко.  

 

ВИРІШИЛИ: Олену Гуденко - обрати головуючою на 4 засіданні 

ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при Конотопській 

міській раді.  

 

  Рішення прийнято одноголосно.  

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря  4 засідання ініціативної групи 

для формування складу молодіжної ради при Конотопській міській  раді. 

 

ІНФОРМУВАЛА: Ольга Качура -  з пропозицією обрання секретарем 

на 4 засіданні ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при 

Конотопській міській раді – Анжеліку Щербину.  

 

ВИРІШИЛИ: Анжеліку Щербину - обрати секретарем на 4 засіданні 

ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при Конотопській 

міській раді. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд документів Стеценко Олександра. 

 

ІНФОРМУВАЛА: Ольга Качура – доповіла про те що всі документи 

наявні та оформлені належним чином, згідно постанови Кабінету Міністрів 

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

про молодіжні консультативно-дорадчі органи». 

 

ІНФОРМУВАЛА: Анжеліка  Щербина  - звернула увагу присутніх на 

те, що в документах є багато фотографій, які підтверджують активність 

Олександра на міжнародному рівні та його проукраїнську позицію.  

 

ВИРІШИЛИ: Вважати документи Олександра Стеценко як такі, що 

оформлені відповідним чином.  
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4. 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 – яка повідомила, що всі кому 

документи були повернуті на опряцювання вчасно їх виправили та донесли. В 

жодного з кандидатів на участь в  установчих зборах з формування молодіжної 

ради при Конотопській міській раді, що надавали свої документи до 

ініціативної групи, немає підстав для відмови йому в участі в установчих 

зборах.  

Запропонувала скласти список кандидатів до складу молодіжної ради, 

які братимуть участь в установчих зборах. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 

р. № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні 

консультативно-дорадчі органи» за результатами перевірки документів, 

поданих інститутами громадянського суспільства, ініціативна група складає за 

сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до 

складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах. 

 

ВИРІШИЛИ: Скласти список кандидатів до складу молодіжної ради, 

які братимуть участь в установчих зборах. 

 Список, 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. 

 

 

Головуючий на 4 засіданні  

ініціативної групи                                              Олена Гуденко                

 

 

Протокол вів секретар  

4 засідання ініціативної групи                         Анжеліка Щербина              
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Додаток 

до протоколу №3 від ______2021 

 

 

СПИСОК 

кандидатів на участь в установчих зборах для формування 

складу молодіжної ради при Конотопській міській раді 

 

№з/

п 

ПІБ Форма делегування 

1. Аленіна Анна Благодійний фонд «Серця любові» 

2. Бакан Ірина Педагогічна рада ДПТНЗ «Конотопське 

вище професійне училище» 

3 Басенкова Тетяна Учнівське самоврядування «Сучасність» 

Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ 

№9 

4. Бондальєр Артур Молодь громади 

5. Бондар Анастасія Громадська організація «Молодіжна 

організація студентів «Новий час» 

6. Жданова Вікторія Учнівська рада  Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№10 

7. Желєзна Валерія Конотопська міська організація 

профспілки працівників освіти і науки 

України 

8. Задорожна Ніна Молодь громади 

9. Замула Алла Конотопський терком профспілки 

Південно-Західної залізниці 
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10. Ілляшенко Ліна Рада учнівського самоврядування ДПТНЗ 

«Конотопське ПТУ» 

11. Калита Юлія Правління дитячо-підліткової організації 

«Молодість» Підлипненської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

12. Капітонов Дмитро Молодь громади 

13. Коваленко Єлизавета Шкільний парламент Конотопської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №5  

14. Краснянська Дарина Шкільне об’єднання «Галактика» 

Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №12 

15. Крицька Дарина Учнівський парламент Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№7 ім.Г.Гуляницького 

16. Лобурцова Олена Молодь громади 

17. Молчан Кирил Рада лідерів шкільного обєднання 

«Темп» Конотопської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №3 

18. Нога Ірина Гімназійний Парламент Конотопської 

гімназії 

19. Передера Олена Студентський парламент Молодіжної 

спілки студентів Класичного фахового 

коледжу СумДУ 

20. Поволоцький Микола Молодь громади 

21. Резнік Анастасія  Учнівський парламент «Козацька рада» 

Конотопської спеціалізованої школи ІІ-ІІІ 

ступенів №2 

22. Сидоренко Катерина Рада старшокласників Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№13  
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23. Симоненко  Марина Парламент студентського 

самоуправління Конотопського інституту 

СумДУ 

24. Стеценко Олександр  Молодь громади  

25. Хомченко Оксана Молодь громади 

26. Чайковський Олександр Студентський сенат КЗСОР 

«Конотопський фаховий медичний 

коледж» 

27. Ющенко Валерія Громадська організація «Руки 

підтримки» 

28. Яцун Єлизавета Студентський парламент ВСП 

«Конотопський індустріально-

педагогічний фаховий коледж СумДУ» 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


