
 

 

 

16 липня 2021 року о 16.00 відбуються установчі збори під час яких буде 

сформовано склад молодіжної ради при Конотопській міській раді.  

У зв’язку з карантинними обмеженнями установчі збори відбудуться в 

змішаному форматі, в малому залі засідань міської ради (м. Конотоп, пр. Миру 8 

ІІ поверх) та  онлайн режимі у форматі Zoom-конференції. 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. 

№ 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-

дорадчі органи» під час установчих зборів учасники визначаються із кількісним 

складом молодіжної ради при Конотопській міській раді, шляхом рейтингового 

голосування оберуть її персональний склад, а також розглянуть та у разі 

схвалення, затвердять проєкт Положення про молодіжну раду при Конотопській 

міській раді. 

 

Відповідно до попередньо поданих заяв та документів до установчих 

зборів допущено 28 осіб, які автоматично є кандидатам до молодіжної ради при 

Конотопській міській раді.  

Відповідно до вищезгаданої постанови, публікуємо список кандидатів до 

молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

 

У разі наявної технічної можливості проведення установчих зборів з 

формування складу молодіжної ради при Конотопській міській раді 

транслюватимуться в режимі реального часу на сторінці відділу міської ради у 

справах молоді та спорту в соціальній мережі Facebook за посиланням:  

https://www.facebook.com/Відділ-Конотопської-міської-ради-у-справах-молоді-

та-спорту-1643528869240307  
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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 

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  

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» 

 


