
 
УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ГОРОДНЯНСЬКА МОЛОДІЖНА РАДА 

ГОРОДНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
ПРОТОКОЛ № 49 

позачергового засідання Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 

 

24 квітня 2020 року                                                                               

місто Городня 

Місце проведення: веб-платформа ZOOM 

 

Головуючий на засіданні:  СТРАДОМСЬКИЙ М.М. – голова Городнянської 

молодіжної ради;  

Секретар засідання: АВРАМЕНКО А.С. – секретар Городнянської молодіжної 

ради; 

 

Присутні:  

ОЛЕКСІЄНКО А.В. – перший заступник голови Городнянської молодіжної 

ради; 

РАДЧЕНКО С.С. – заступник голови Городнянської молодіжної ради; 

БОРИСОВЕЦЬ С.В. - член Городнянської молодіжної ради;   

ЗАРОВНА А.В. - член Городнянської молодіжної ради; 

ПУХОВ Д.М. - член Городнянської молодіжної ради; 

НИЩЕТА Т.М. - член Городнянської молодіжної ради; 

НІКОЛАЄНКО Т.Р. - член Городнянської молодіжної ради; 

ЯЦЕНКО Х.В. - член Городнянської молодіжної ради; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про продовження повноважень складу членів Городнянської молодіжної 

ради Городнянської міської ради;  

Доповідає: СТРАДОМСЬКИЙ М.М. – голова Городнянської молодіжної 

ради 

  

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо затвердження порядку денного позачергового засідання 

Городнянської молодіжної ради Городнянської молодіжної ради 24 квітня 2020 

року. 

Виступила: ОЛЕКСІЄНКО А.В. – перший заступник голови Городнянської 

молодіжної ради запропонувала підтримати запропонований порядок денний 

позачергового засідання Городнянської молодіжної ради Городнянської 

молодіжної ради 24 квітня 2020 року. 



Вирішили: рішення № 26 «Про затвердження порядку денного позачергового 

засідання Городнянської молодіжної ради Городнянської молодіжної ради 24 

квітня 2020 року»  прийнято. Результати поіменного голосування додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо продовження повноважень складу членів Городнянської молодіжної 

ради Городнянської міської ради у зв’язку з неможливістю проведення 

засідання ініціативної групи з формування складу членів Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради для сформування нового складу 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради спричиненого 

обмежувальними заходами щодо запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами затверджених 

Постановами Кабінету Міністрів України № 215 від 16.03.2020, № 239 від 

25.03.2020, № 241 від 29.03.2020, № 242 від 20.03.2020, № 255 від 02.04.2020, № 

262 від 08.04.2020, № 284 від 15.04.2020, № 291 від 22.04.2020 та з метою 

забезпечення діяльності Городнянської молодіжної ради Городнянської міської 

ради; 

Виступили: БОРИСОВЕЦЬ С.В., ЗАРОВНА А.В. АВРАМЕНКО А.С. – члени 

Городнянської молодіжної ради запропонувала підтримати продовження 

повноважень складу членів Городнянської молодіжної ради Городнянської 

міської ради до 31 травня 2020 року. 

Вирішили: рішення №27 «Про продовження повноважень складу членів 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради» прийнято. 

Результати голосування додаються. 

 

 

 

 

Голова Городнянської                                            Максим СТРАДОМСЬКИЙ 

молодіжної ради 
 

 

 

Секретар Городнянської                                        Андрій АВРАМЕНКО 

молодіжної ради 
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