
ПРОТОКОЛ № 1

Засідання молодіжної ради Переяславської міської територіальної громади

Дата проведення: 22.06.2022                                                                               м.Переяслав

16:00

Присутні: 24 (двадцять чотири) особи

Порядок денний:

1. Затвердження порядку денного та регламенту.
2. Звіт молодіжної ради 2019-2021 рр.
3. Призначення заступників голови молодіжної ради - Левченко Максим

Андрійович та Бурчик Анастасія Вікторівна.
4. Затвердження тимчасових напрямів роботи та комісій молодіжної ради на три

місяці.
5. План роботи молодіжної ради на три місяці.
6. Аналіз проєктів та програм Переяславської міської ради в контексті молоді.
7. Створення тимчасової комісії з моніторингу та аналізу потреб молоді.

По першому питанню:

Слухали: Сахно А.В., яка оголосила засідання молодіжною ради відкритим, зачитала
порядок денний та регламент засідання.

Проголосували:  «за» - 24, «утримались» - 0, «проти» - 0.

Вирішили: затвердити порядок денний та регламент засідання.

По другому питанню:

Слухали: Сонька В.І., який ознайомив присутніх зі звітом роботи молодіжної ради
2019-2021 рр.

Вирішили: взяти інформацію до відома.



По третьому питанню:

Слухали: Сахно А.В., яка запропонувала призначити заступниками голови молодіжної
ради Левченко Максима Андрійовича та Бурчик Анастасію Вікторівну.

Проголосували:  «за» - 24, «утримались» - 0, «проти» - 0

Вирішили: призначити заступниками голови молодіжної ради Левченко Максима
Андрійовича та Бурчик Анастасію Вікторівну.

По четвертому питанню:

Слухали: Сахно А.В., яка запропонувала затвердити тимчасові напрями роботи та
комісії молодіжної ради на три місяці.

Слухали: Лоя Є.О., Томчук Н., Грицій В., Невертій М., які запропонували створити
комітет проєктного  менеджменту.

Слухали: Іваннікову І.О., яка запропонувала створити відділ по роботі з внутрішньо
переміщеними особами.

Проголосували:  «за» - 24, «утримались» - 0, «проти» - 0

Вирішили: Затвердити тимчасові напрями роботи та комісії молодіжної ради на три
місяці; створити комітет проектного менеджменту та відділ по роботі з внутрішньо
переміщеними особами.

По п’ятому питанню:

Слухали: Сахно А.В., яка запропонувала розробити план молодіжної ради на місяць

Проголосували:  «за» - 24, «утримались» - 0, «проти» - 0

Вирішили: розробити план молодіжної ради на місяць

По шостому питанню:

Слухали: Сахно А.В., яка запропонувала провести аналіз проектів та програм
Переяславської міської ради в контексті молоді.



Вирішили: взяти інформацію до відома.

По сьомому питанню:

Слухали: Сахно А.В., яка запропонувала створити тимчасову комісію з моніторингу та
аналізу потреб молоді.

Слухали: Левченко К.А., Созонюк Я.О., які виявили бажання бути в складі тимчасової
комісії з моніторингу та аналізу потреб молоді.

Проголосували:  «за» - 24, «утримались» - 0, «проти» - 0

Вирішили: створити тимчасову комісію з моніторингу та аналізу потреб молоді.

Голова молодіжної ради                                              А.В. Сахно

Секретарка молодіжної ради                                      І.О. Іваннікова


