
ПРОТОКОЛ  

установчих зборів Молодіжної ради  

при Літинській селищній раді 

смт Літин                                                                                      23.10.2020 р. 

ПРИСУТНІ: 

ТКАЧУК                                                 - голова ініціативної групи, спеціаліст І                                     

 Інна Геннадіївна                                       категорії з юридичного забезпечення відділу                                                                                                          

                                                                     з загально-організаційного забезпечення та                                                                     

                                                                     депутат Літинської селищної ради. 

      РОМАНЕЦЬ                                       - секретар ініціативної групи, головний                                         

Наталія  Анатоліївна                                  спеціаліст у справах сім’ї, молоді та спорту  

                                                                      відділу освіти, культури, молоді та спорту, 

                                                                      депутат Літинської селищної ради.                                                             

ГОЛОВАЩЕНКО           - секретар селищної ради,  

Тетяна Леонідівна                                 депутат Літинської селищної ради  

 

ЛИПКАНЬ                        - начальник відділу освіти,  

Надія Володимирівна                                 культури, молоді та спорту 

                                                                        Літинської селищної ради 

ДЕМКОВА      - заступник директора з виховної  

Лілія Денисівна               роботи Літинської СЗШ І-ІІІ ст. №2 

                                                                         

ЧЕРНИШ                                                        - спеціаліст І категорії по розгляду  

Ірина Володимирівна                                      звернень громадян відділу загально-                                             

                                                                          організаційного забезпечення  

                                                                          Літинської селищної ради. 

 

  ВІДСУТНІ: Гуменюк Л.В., Човган О.В. 

ЗАПРОШЕНІ: кандидати до членства у молодіжну раду (список додається). 

Порядок денний: 

1. Прийняття рішення про обрання головуючого та секретаря зборів. 

2. Обрання лічильної комісії. 

3. Ознайомлення з представниками до складу молодіжної ради. 

4. Прийняття в члени молодіжної ради. 

5. Обрання голови молодіжної ради. 

6. Орання заступника голови молодіжної ради. 

7. Обрання секретаря молодіжної ради. 

8. Розгляд та затвердження проекту Положення про молодіжну раду при 

Літинській селищній раді. 

9. Обрання делегата до складу Молодіжного конгресу Вінниччини. 

 



І. По першому питанню порядку денного слухали:  

Фігурська О. В., яка запропонувала кандидатуру Чернявського В. С. на 

головуючого даних зборів. Кінзерська А. О. запропонувала кандидатуру 

Ковальчук А. О. на секретаря зборів.  

          Голосували: «за» 11, «проти» 0, «утримались» 0. 

          ВИРІШИЛИ: 

1. Призначити головуючим на даних зборах – Чернявського В. С.; 

2. Призначити секретарем зборів – Ковальчук А. О. 

 

 ІІ. По другому питанню порядку денного слухали:  

Чернявського В.С., який висунув кандидатури, щодо обрання лічильної комісії 

у складі – Кінзерської А. О., Рудинської Т. І. 

          Голосували: «за» 11, «проти» 0, «утримались» 0. 

          ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі – Кінзерської Анастасії 

          Олександрівни, Рудинської Тетяни Ігорівни. 

           

 

          ІІІ. По третьому питанню порядку денного слухали: 

Ковальчук А. О., яка ознайомила усіх присутніх з представниками до складу 

молодіжної ради при Літинській селищній раді. 

 

ІV. По четвертому питанню порядку денного слухали:  

          Чернявського В. С. про прийняття в члени молодіжної ради, який повідомив,  

          що згідно  положення про молодіжну раду кількість членів не може становити  

          більше як 35 осіб, а враховуючи, що присутніх кандидатів є 11, всі   

          зареєстровані кандидати автоматично стають членами молодіжної ради при 

          Літинській селищній раді згідно додатків 1 (реєстр делегатів, які беруть участь 

          в установчій сесії молодіжної ради при Літинській селищній раді) та 2 (Список 

          членів Молодіжної ради при Літинській селищній раді). Голосування не 

          проводиться.  

 

          V. По п’ятому питанню порядку денного слухали про обрання голови 

          молодіжної ради:  

          Фігурська О.В. висунули кандидатуру Чернявської Ю. О. на посаду голови  

          молодіжної ради. Інших пропозицій не надходило. Заслухали кандидатку на 

          посаду голови молодіжної ради Чернявську Ю.О., яка презентувала себе та 

          свою діяльність у напрямку молодіжної політики та висунула свої пропозиції,  

          щодо подальшої роботи молодіжної ради.  

           Голосували: «за» 11, «проти» 0, «утримались» 0. 

           ВИРІШИЛИ: обрати головою молодіжної ради при Літинській селищній   

           раді Чернявську Юлію Олександрівну.  

 



           VІ. По шостому питанню порядку денного слухали про обрання 

           заступника голови молодіжної ради:  

          Кінзерська А.О. висунула кандидатуру на посаду заступника голови                                   

          молодіжної ради Фігурську О.В.  Інших пропозицій не надходило.  

           Голосували: «за» 11, «проти» 0, «утримались» 0. 

            ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови молодіжної ради при Літинській                                                                       

            селищній  раді Фігурську Оксану Вікторівну.  

 

            VІІ. По сьомому питанню порядку денного слухали про обрання 

           секретаря молодіжної ради:  

           Гаврилюк В. В. висунула кандидатуру на посаду секретаря                                        

           молодіжної ради Ковальчук А.О.  Інших пропозицій не надходило.  

           Голосували: «за» 11, «проти» 0, «утримались» 0. 

           ВИРІШИЛИ: обрати секретарем молодіжної ради при Літинській                                                                       

           селищній  раді Ковальчук Аллу Олександрівну.  

   

            VІІІ. По восьмому питанню порядку денного слухали та затверджували                 

             проект Положення про Молодіжну раду при Літинській селищній раді: 

             Ковальчук А.О., яка ознайомила усіх присутніх з проєктом Положення про                                                                                                                    

             Молодіжну раду при Літинській селищній раді. Пропозиції щодо внесення 

             змін не  надійшло.  

             Голосували: «за» 11, «проти» 0, «утримались» 0. 

             ВИРІШИЛИ: затвердити Положення про Молодіжну раду при Літинській 

             селищній раді. 

 

             ІХ. По дев’ятому питанню порядку денного слухали про обрання 

             делегата до складу Молодіжного конгресу Вінниччини: 

             Кінзерська А.О. висунула кандидатуру делегата до складу Молодіжного 

             конгресу Вінниччини Чернявську Ю.О.  Інших пропозицій не надходило.  

             Голосували: «за» 11, «проти» 0, «утримались» 0. 

             ВИРІШИЛИ: обрати делегатом до складу Молодіжного конгресу    

             Вінниччини Чернявську Юлію Олександрівну.   

  

Головуючий зборів                                           Чернявський В.С. 

 

  Секретар зборів                                                    Ковальчук А.О. 

 

 

 

 

 



Список кандидатів до складу Молодіжної ради 

при Літинській селищній раді 

 
  Список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, що 

відбудуться 23.10.2020 року о 10 год. у  Літинській селищній раді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п П.І.П. 

Назва закладу освіти, організації, яку представляє 

делегований представник 

1. 

Чернявська Юлія 

Олександрівна 

Представник Літинської районної молодіжної 

громадської організації «Коло», працює керівником 

народного жіночого вокального тріо «Сяйво» РБК 

2. 

Омельченко Валерія 

Валеріївна 
Учениця 10 класу, членкиня учнівського 

самоврядування Літинської СЗШ І-ІІІ ст.  № 2 

3. 

Дубецька Олена 

Юріївна 
Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури 

Літинської СЗШ І-ІІІ ст.  № 2  

4. 

Ковальчук Алла 

Олександрівна 
Інспектор по роботі з громадкістю та ЗМІ Літинської 

селищної ради 

5. 

Фігурська Оксана 

Вікторівна 
Практичний психологом Літинської СЗШ І-ІІІ ст.  № 2 

6. 

Маслова Ірина 

Федорівна 
       Учитель початкових класів КЗЗСО І-ІІ ст.  

с. Селище 

7. 

Гаврилюк Вікторія 

Вікторівна 

Головний спеціаліст Літинського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрально-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції 

8. 

Чернявський 

Владислав 

Станіславович Звукорежисер районного будинку культури. 

9. 

Рудинська Тетяна 

Ігорівна 

Голова учнівського самоврядування Літинського 

району, вихованка центру дитячої та юнацької 

творчості, учениця Літинської  

СЗШ І-ІІІ ст.  № 2 

10. 

Кінзерська Анастасія 

Олександрівна Керівник гуртка центру дитячої та юнацької творчості  

11. 

Головащенко 

Вікторія Вікторівна 

Учениця 10 класу, президент школи Літинської  

СЗШ І-ІІІ ст.  № 1 



Додаток №2 

 

Список членів Молодіжної ради 

при Літинській селищній раді 
Список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, що 

відбудуться 23.10.2020 року о 10 год. у  Літинській селищній раді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

з/п П.І.П. 

Назва закладу освіти, організації, яку представляє 

делегований представник 

1. 

Чернявська Юлія 

Олександрівна 

Представник Літинської районної молодіжної 

громадської організації «Коло», працює керівником 

народного жіночого вокального тріо «Сяйво» РБК 

2. 

Омельченко Валерія 

Валеріївна 
Учениця 10 класу, членкиня учнівського 

самоврядування Літинської СЗШ І-ІІІ ст.  № 2 

3. 

Дубецька Олена 

Юріївна 
Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури 

Літинської СЗШ І-ІІІ ст.  № 2  

4. 

Ковальчук Алла 

Олександрівна 
Інспектор по роботі з громадкістю та ЗМІ Літинської 

селищної ради 

5. 

Фігурська Оксана 

Вікторівна 
Практичний психологом Літинської СЗШ І-ІІІ ст.  № 2 

6. 

Маслова Ірина 

Федорівна 
       Учитель початкових класів КЗЗСО І-ІІ ст.  

с. Селище 

7. 

Гаврилюк Вікторія 

Вікторівна 

Головний спеціаліст Літинського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрально-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції 

8. 

Чернявський 

Владислав 

Станіславович Звукорежисер районного будинку культури. 

9. 

Рудинська Тетяна 

Ігорівна 

Голова учнівського самоврядування Літинського 

району, вихованка центру дитячої та юнацької 

творчості, учениця Літинської  

СЗШ І-ІІІ ст.  № 2 

10. 

Кінзерська Анастасія 

Олександрівна Керівник гуртка центру дитячої та юнацької творчості  

11. 

Головащенко 

Вікторія Вікторівна 

Учениця 10 класу, президент школи Літинської  

СЗШ І-ІІІ ст.  № 1 


