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 Протокол №3 

від 13.03.2019 року 

організаційного засідання Молодіжної ради: 

с. Музиківка, КЗ «Музиківська сільська бібліотека» 

Присутні: Гущіна Вероніка, Бризицька Каріна, Ртіщева Віталія, Котова Наталія, 

Гажур Марина. 

Тип голосування – відкрите. 

Голова засідання: Гущіна Вероніка.  

Секретар засідання: Ртіщева Віталія. 

Запрошені: Гажур Марина, спеціалістка з питань молодіжної політики. 

 

Порядок денний: 

1. Визначення пріоритетних напрямків річної діяльності МР. 

2. Визначення відповідальних осіб за кожен напрям. Розподіл обов’язків.  

3. Формування та затвердження річного календарного плану. 

4. Розгляд заяви про вихід зі складу МР Бацури Катерини.  

 

Голосування за затвердження порядку денного: за – 5, проти – 0, 

утримались – 0. Порядок денний затверджено. 

 

По першому питанню: 

Слухали: Гажур Марину про обрані напрями діяльності молодіжної 

політики в громаді згідно опитування. 

 

Обрано напрями роботи МР для річної діяльності:  

 Участь у процесі прийняття рішень в громаді  

 Заходи з посилення потенціалу членів молодіжної ради 

 Організація заходів для молоді громади 

 Вивчення потреб молоді в громаді  

 Інформування про діяльність молодіжної ради 

 Організаційна діяльність молодіжної ради 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0.  Рішення прийнято одноголосно. 

 

  



По другому питанню: 

По напрямкам річної діяльності обрано відповідальних осіб: 

 Участь у процесі прийняття рішень в громаді – Бризицька Каріна, Ртіщева 

Віталія; 

 Заходи з посилення потенціалу членів молодіжної ради – Котова Наталія, 

Хлибова Наталія; 

 Організація заходів для молоді громади – Гущіна Вероніка, Бризицька 

Каріна; 

 Вивчення потреб молоді в громаді – Котова Наталія, Гущіна Вероніка; 

 Інформування про діяльність молодіжної ради – Шкурупій Тетяна, Карп 

Віолета; 

 Організаційна діяльність молодіжної ради – Карп Віолета, Шкурупій 

Тетяна. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0.  Рішення прийнято одноголосно. 

 

По третьому питанню: 

Слухали: Марину Гажур про формування річного календарного плану 

діяльності Молодіжної ради – рекомендації та можливості. 

На основі пропозицій та рекомендацій опрацьовано до внесеною зміни до 

чорнового варіанту річного календарного плану. 

Прийнято рішення затвердити Річний план діяльності Молодіжної ради на 

2019 рік. 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0.  Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

По четвертому питанню: 

Розглянули заяву про добровільний вихід зі складу Молодіжної ради Бацури 

Катерини Василівни. Причина виходу – фізична зайнятість, яка не сприяє 

активній участі в діяльності Молодіжної ради. 

Голосували за затвердження рішення про вихід: за – 5, проти – 0, утримались – 

0. Рішення про виключення Бацури Катерини Василівни зі складу Молодіжної 

ради прийнято. 

 

 

 

 

Секретар зборів                                                                   Ртіщева В.С. 

Голова засідання                                                   Гущіна В.В. 

 

 

  

 
 


