
 
УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ГОРОДНЯНСЬКА МОЛОДІЖНА РАДА 

ГОРОДНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

чергового засідання Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 

 

01 липня 2020 року                                                                               

Місце проведення: малий зал (ІІ поверх) Комунального закладу «Міський 

будинку культури» Городнянської міської ради 

вулиця Троїцька, будинок 8А, місто Городня, Чернігівської області 

 

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

молодіжної ради;  

Секретар засідання: СКРИПКО Т.О. – секретар Городнянської молодіжної 

ради; 

 

Присутні:  

ЛУКАШЕНКО К.В. – перший заступник голови Городнянської молодіжної 

ради; 

СКОБЛИК О.С. – заступник голови Городнянської молодіжної ради; 

НІКОЛАЄНКО Т.Р. – прес-секретар Городнянської молодіжної ради, голова 

комітету інформаційної діяльності Городнянської молодіжної ради; 

АВРАМЕНКО А.С. – член Городнянської молодіжної ради; 

АНОПРІЄНКО К.В. – членкиня Городнянської молодіжної ради; 

БОРИСОВЕЦЬ С.В. - член Городнянської молодіжної ради; 

ГАРМАШ А.О. – член Городнянської молодіжної ради; 

ДАЙНЕКО В.Р. – член Городнянської молодіжної ради; 

ЛОМУХА Д.С. – членкиня Городнянської молодіжної ради; 

ПУХОВ Д.М. - член Городнянської молодіжної ради; 

САМУСЬ М.Ю. – членкиня Городнянської молодіжної ради; 

 

Відсутні: 

БОЯРИНОВА А.А. – членкиня Городнянської молодіжної ради; 

ДЕМЧЕНКО Ю.В. – членкиня Городнянської молодіжної ради; 

ЗАРОВНА А.В. – членкиня Городнянської молодіжної ради;   

НИЩЕТА Т.М. - членкиня Городнянської молодіжної ради; 

ОЛЕКСІЄНКО А.В. – членкиня Городнянської молодіжної ради; 

ОСЕТРІНА А.Т. – членкиня Городнянської молодіжної ради; 

ПАНФІЛОВА А.Т. – членкиня Городнянської молодіжної ради; 

УДОВА О.В. – членкиня Городнянської молодіжної ради; 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про обрання головуючого та секретаря чергового засідання   

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 

2020 року. 

2. Про призначення голови Городнянської молодіжної ради Городнянської 

міської ради. 

3. Про припинення повноважень головуючого та секретаря чергового 

засідання Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 

липня 2020 року.  

4. Про призначення першого заступника голови Городнянської молодіжної 

ради Городнянської міської ради. 

5. Про призначення заступника голови Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради. 

6. Про призначення секретаря Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради. 

7. Про призначення прес-секретаря Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради. 

8. Про утворення комітету інформаційної діяльності Городнянської 

молодіжної ради та затвердження його Положення. 

9. Про обрання голови, секретаря та членів комітету інформаційної 

діяльності Городнянської молодіжної ради. 

10. Про затвердження номенклатури справ Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради. 

11. Про затвердження офіційних сторінок Городнянської  молодіжної ради 

Городнянської міської ради. 

12. Інше. 

 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – відповідальну особу, члена 

ініціативної групи для формування складу Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради, який зазначив, що 19 червня 2020 року в малому 

залі Комунального закладу «Міський будинок культури» Городнянської міської 

ради відбулося засідання установчих зборів Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради. 23 червня 2020 року до Городнянської міської ради 

було подано протокол засідання Городнянської молодіжної ради Городнянської 

міської ради. 24 червня 2020 року на засіданні виконавчого комітету 

Городнянської міської ради відповідно до статті 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» з метою надання молоді територіальної 

громади Городнянської міської ради можливості брати безпосередню участь як 

у формуванні політики з питань, які впливають на її життя так і в процесах 

прийняття владних рішень, сприяння творчому саморозвитку, самореалізації та 

підтримки молоді, постанови Кабінету Міністрів України  від 18 грудня 2018 

року №1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні дорадчо-

консультативні органи регіонального та місцевого рівня», пункту Положення 

про Городнянську молодіжну раду Городнянської міської ради затверджене 

рішення Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради № 22 від 

03 квітня 2020 року та погоджено рішенням виконавчого комітету 



Городнянської міської ради № 84 від 21 квітня 2020 року та протоколу 

засідання установчих зборів Городнянської молодіжної ради Городнянської 

міської ради від 19 червня 2020 року було прийнято рішення №127 про 

затвердження складу Городнянської молодіжної ради Городнянської міської 

ради. До нього увійшли: 

1. АВРАМЕНКО Андрій Сергійович 

2. АНОПРІЄНКО Карина Віталіївна 

3. БОРИСОВЕЦЬ Сергій Васильович 

4. БОЯРИНОВА Альона Андріївна 

5. ГАРМАШ Антон Олександрович 

6. ДАЙНЕКО Владислав Романович 

7. ДЕМЧЕНКО Юлія Володимирівна 

8. ЗАРОВНА Альона Володимирівна 

9. ЛОМУХА Дарина Сергіївна 

10. ЛУКАШЕНКО Катерина Валентинівна 

11. НИЩЕТА Тетяна Миколаївна 

12. НІКОЛАЄНКО Тетяна Романівна 

13. ОЛЕКСІЄНКО Аліна Володимирівна 

14. ОСЕТРІНА Ангеліна Тарасівна 

15. ПАНФІЛОВА Анастасія Анатоліївна 

16. ПУХОВ Денис Миколайович 

17. САМУСЬ Марія Юріївна 

18. СКОБЛИК Олена Сергіївна 

19. СКРИПКО Тетяна Олександрівна 

20. СТРАДОМСЬКИЙ Максим Миколайович 

21. УДОВА Олена Володимирівна 

Відповідно до пункту 2 цього рішення ініціативній групі для формування 

складу Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради забезпечити 

01 липня 2020 року проведення першого засідання  Городнянської молодіжної 

ради Городнянської міської ради та ознайомити членів Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради з діючою редакцією Положення 

про Городнянську молодіжну раду Городнянської міської ради, тому прошу 

ознайомитися з діючею редакцією Положення про Городнянську молодіжну 

раду Городнянської міської ради. 

Пропоную затвердити порядок денний засідання   Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 року. 

Виступила: НІКОЛАЄНКО Т.Р. – членкиня Городнянської молодіжної ради, 

яка запропонувала підтримати порядок денний чергового засідання 

Городнянської молодіжної ради Городнянської молодіжної ради 01 липня 2020 

року. 

Вирішили: рішення № 1 «Про затвердження порядку денного чергового 

засідання Городнянської молодіжної ради Городнянської молодіжної ради 01 

липня 2020 року»  прийнято.  

Результати поіменного голосування №1 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – відповідальну особу, члена 

ініціативної групи для формування складу Городнянської молодіжної ради 



Городнянської міської ради, щодо розгляду першого питання порядку денного 

«Про обрання головуючого та секретаря чергового засідання   Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 року». 

Виступила: НІКОЛАЄНКО Т.Р. – членкиня Городнянської молодіжної ради, 

яка запропонувала обрати головуючою чергового засідання   Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 року членкиню 

Городнянської молодіжної ради ЛУКАШЕНКО К.В.. 

Виступив: ГАРМАШ А.О. – член Городнянської молодіжної ради, який 

запропонував обрати секретарем чергового засідання Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 року членкиню 

Городнянської молодіжної ради СКОБЛИК О.С.. 

Вирішили: рішення № 2 «Про обрання головуючого та секретаря чергового 

засідання   Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 

липня 2020 року» прийнято.  

Результати поіменного голосування №2 додаються. 

Вислухали: ЛУКАШЕНКО К.В. – головуючу чергового засідання 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 

року, щодо розгляду наступного питання порядку денного «Про призначення 

голови Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради». 

Відповідно до пункту 5.1. Положення голова молодіжної ради призначається з 

числа членів молодіжної ради шляхом таємного голосування. Відповідно до 

пункту 7.2. для проведення таємного голосування утворюється лічильна комісія 

для проведення таємного голосування. До складу лічильної комісії не можуть 

входити головуючий та секретар засідання та кандидати на посаду. 

Виступив: АВРАМЕНКО А.С. – член Городнянської молодіжної ради, який 

запропонував обрати головою лічильної комісії для проведення таємного 

голосування членкиню Городнянської молодіжної ради НІКОЛАЄНКО Т.Р.. 

Виступила: САМУСЬ М.Ю. – членкиня Городнянської молодіжної ради, яка 

запропонувала обрати секретарем лічильної комісії для проведення таємного 

голосування членкиню Городнянської молодіжної ради СКРИПКО Т.О.. 

Вирішили: рішення № 3 «Про створення лічильної комісії для проведення 

таємного голосування  з питання «Про призначення голови Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради»» прийнято. 

Результати поіменного голосування №3 додаються. 

Вислухали: ЛУКАШЕНКО К.В. – головуючу чергового засідання 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 

року, щодо розгляду поданих членами Городнянської молодіжної ради 

кандидатур на посаду голови Городнянської молодіжної ради 

(СТРАДОМСЬКИЙ М.М., ЛУКАШЕНКО К.В., БОРИСОВЕЦЬ С.В., 

СКОБЛИК О.С.) та їх виступу з презентацією діяльності на цій посаді. 

Виступив: СТРАДОМСЬКИЙ М.М. – кандидат на посаду голови 

Городнянської молодіжної ради, який розповів про план дій на посаді голови 

Городнянської молодіжної ради. 

Виступила: ЛУКАШЕНКО К.В. – кандидатка на посаду голови Городнянської 

молодіжної ради, яка розповіла про план дій на посаді голови Городнянської 

молодіжної ради. 



Виступила: СКОБЛИК О.С. – кандидатка на посаду голови Городнянської 

молодіжної ради, яка розповіла про план дій на посаді голови Городнянської 

молодіжної ради. 

Виступив: БОРИСОВЕЦЬ С.В. – кандидат на посаду голови Городнянської 

молодіжної ради, який розповів про план дій на посаді голови Городнянської 

молодіжної ради. 

Виступила: ЛУКАШЕНКО К.В. – головуюча чергового засідання 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 

року, яка запропонувала відповідно до пунктів 7.2.2. та 7.2.2.1. Положення про 

Городнянську молодіжну раду Городнянської міської ради включити до 

бюлетеню для проведення таємного голосування з питання «Про призначення 

голови Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради» кандидатів 

на посаду голови Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 

СТРАДОМСЬКОГО М.М., ЛУКАШЕНКО К.В., СКОБЛИК О.С., БОРИСОВЦЯ 

С.В.. 

Виступила: АНОПРІЄНКО К.В. – членкиня Городнянської молодіжної ради, 

яка запропонувала підтримати пропозицію головуючої чергового засідання 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 року 

ЛУКАШЕНКО К.В. 

Вирішили: рішення № 4 «Про внесення кандидатур на посаду голови 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради до бюлетеню для 

проведення таємного голосування» прийнято. 

Результати поіменного голосування №4 додаються. 

Вислухали: ЛУКАШЕНКО К.В. – головуючу чергового засідання 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 

року, щодо затвердження бюлетеню для проведення таємного голосування з 

питання «Про призначення голови Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради» відповідно до пункту 7.2.2. Положення про 

Городнянську молодіжну раду Городнянської міської ради. 

Виступили: СКРИПКО Т.О. – членкиня Городнянської молодіжної ради, яка 

запропонували підтримати пропозицію головуючої чергового засідання 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 року 

ЛУКАШЕНКО К.В 

Вирішили: рішення № 5 «Про затвердження бюлетеню для проведення 

таємного голосування з питання «Про призначення голови Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради»» прийнято. 

Результати поіменного голосування №5 додаються. 

Виступила: ЛУКАШЕНКО К.В. – головуюча чергового засідання 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 

року, яка запропонувала оголосити в засіданні Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради перерву на 20 хвилин. 

Виступила: СТРАДОМСЬКИЙ М.М. – член Городнянської молодіжної ради, 

який запропонував підтримати пропозицію головуючої чергового засідання 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 року 

ЛУКАШЕНКО К.В. 

Вирішили: оголосити в засіданні Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради перерву на 20 хвилин до 16:10. 



Виступила: НІКОЛАЄНКО Т.Р. – голова лічильної комісії для проведення 

таємного голосування, яка оголосила про проведення таємного голосування з 

питання «Про призначення голови Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради». 

 

Проводиться процедура таємного голосування 

 

Виступила: НІКОЛАЄНКО Т.Р. – голова лічильної комісії для проведення 

таємного голосування, яка оголосила, що за результатами таємного 

голосування головою Городнянської молодіжної ради обрано члена 

Городнянської молодіжної ради СТРАДОМСЬКОГО М.М.. 

Вислухали: ЛУКАШЕНКО К.В. – головуючу чергового засідання 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 

року, яка привітала новообраного голову Городнянської молодіжної ради 

СТРАДОМСЬКОГО М.М.; щодо розгляду наступного питання порядку денного 

«Про припинення повноважень головуючого та секретаря чергового засідання 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 

року» відповідно до пункту 6.3. Положення про Городнянську молодіжну раду 

у зв’язку з обранням голови Городнянської молодіжної ради. 

Виступив: ПУХОВ Д.М. – член Городнянської молодіжної ради, який 

запропонував підтримати пропозицію головуючої чергового засідання 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 01 липня 2020 року 

ЛУКАШЕНКО К.В.. 

Вирішили: рішення № 7 «Про припинення повноважень головуючого та 

секретаря чергового засідання Городнянської молодіжної ради Городнянської 

міської ради 01 липня 2020 року» прийнято. 

Результати поіменного голосування № 6 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо розгляду наступного питання порядку денного «Про призначення 

першого заступника голови Городнянської молодіжної ради» та внесення 

подання про призначення ОЛЕКСІЄНКО А.В. на посаду першого заступника 

голови Городнянської молодіжної ради. 

Виступив: ГАРМАШ А.О. – член Городнянської молодіжної ради, який 

запропонував не підтримувати кандидатуру ОЛЕКСІЄНКО А.В. на посаду 

першого заступника голови Городнянської молодіжної ради у зв’язку з тим, що 

вона займала цю посаду в попередньому складі Городнянської молодіжної 

ради. 

Вирішили: рішення «Про призначення першого заступника голови 

Городнянської молодіжної ради» не прийнято. 

Результати поіменного голосування №7 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, який подав подання про призначення ЛУКАШЕНКО К.В. на посаду 

першого заступника голови Городнянської молодіжної ради. 

Виступила: СКОБЛИК О.С. – членкиня Городнянської молодіжної ради, яка 

запропонувала підтримувати кандидатуру ЛУКАШЕНКО К.В. на посаду 

першого заступника голови Городнянської молодіжної ради. 



Вирішили: рішення «Про призначення першого заступника голови 

Городнянської молодіжної ради» не прийнято. 

Результати поіменного голосування №8 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, який подав подання про призначення СКОБЛИК О.С. на посаду першого 

заступника голови Городнянської молодіжної ради. 

Виступила: ЛУКАШЕНКО К.В. – членкиня Городнянської молодіжної ради, 

яка запропонувала підтримувати кандидатуру СКОБЛИК О.С. на посаду 

першого заступника голови Городнянської молодіжної ради. 

Вирішили: рішення «Про призначення першого заступника голови 

Городнянської молодіжної ради» не прийнято. 

Результати поіменного голосування №9 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, який подав подання про призначення СКРИПКО Т.О. на посаду першого 

заступника голови Городнянської молодіжної ради. 

Виступила: СКРИПКО Т.О. – членкиня Городнянської молодіжної ради, яка 

висловила небажання бути першим заступником голови Городнянської 

молодіжної ради з особистих причин. 

Вирішили: рішення «Про призначення першого заступника голови 

Городнянської молодіжної ради» не прийнято. 

Результати поіменного голосування №10 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, який подав подання про призначення УДОВОЇ О.В. на посаду першого 

заступника голови Городнянської молодіжної ради. 

Виступив: ГАРМАШ А.О. – член Городнянської молодіжної ради, який 

запропонував не підтримувати УДОВУ О.В. на посаду першим заступником 

голови Городнянської молодіжної ради у зв’язку з відсутністю на засіданні 

Городнянської молодіжної ради. 

Вирішили: рішення «Про призначення першого заступника голови 

Городнянської молодіжної ради» не прийнято. 

Результати поіменного голосування №11 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, який подав подання про призначення ЛУКАШЕНКО К.В. на посаду 

першого заступника голови Городнянської молодіжної ради. 

Виступили: СКОБЛИК О.С., НІКОЛАЄНКО Т.Р., СКРИПКО Т.О. – члени 

Городнянської молодіжної ради, які запропонували підтримувати кандидатуру 

ЛУКАШЕНКО К.В. на посаду першого заступника голови Городнянської 

молодіжної ради. 

Вирішили: рішення № 8 «Про призначення першого заступника голови 

Городнянської молодіжної ради» прийнято. 

Результати поіменного голосування №12 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо розгляду наступного питання порядку денного «Про призначення 

заступника голови Городнянської молодіжної ради» та внесення подання про 

призначення СКОБЛИК О.С. на посаду заступника голови Городнянської 

молодіжної ради. 



Виступила: ЛОМУХА Д.С. – членкиня Городнянської молодіжної ради, яка 

запропонувала підтримувати кандидатуру СКОБЛИК О.С. на посаду 

заступника голови Городнянської молодіжної ради. 

Вирішили: рішення № 9 «Про призначення заступника голови Городнянської 

молодіжної ради» прийнято. 

Результати поіменного голосування №13 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо розгляду наступного питання порядку денного «Про призначення 

секретаря Городнянської молодіжної ради» та внесення подання про 

призначення ОЛЕКСІЄНКО А.В. на посаду секретаря Городнянської 

молодіжної ради. 

Виступив: ДАЙНЕКО В.Р. – член Городнянської молодіжної ради, який 

запропонував підтримувати кандидатуру ОЛЕКСІЄНКО А.В. на посаду 

секретаря Городнянської молодіжної ради. 

Вирішили: рішення «Про призначення секретаря Городнянської молодіжної 

ради» не прийнято. 

Результати поіменного голосування №14 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, який подав подання про призначення АВРАМЕНКА А.С. на посаду 

секретар Городнянської молодіжної ради. 

Виступив: ГАРМАШ А.О. – член Городнянської молодіжної ради, який 

запропонував не підтримувати кандидатуру АВРАМЕНКА А.С. на посаду 

секретаря Городнянської молодіжної ради. 

Вирішили: рішення «Про призначення секретаря Городнянської молодіжної 

ради» не прийнято. 

Результати поіменного голосування №15 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, який подав подання про призначення СКРИПКО Т.О. на посаду секретар 

Городнянської молодіжної ради. 

Виступив: АВРАМЕНКО А.С. – член Городнянської молодіжної ради, який 

запропонував підтримувати кандидатуру СКРИПКО Т.О. на посаду секретаря 

Городнянської молодіжної ради. 

Вирішили: рішення № 10 «Про призначення секретаря Городнянської 

молодіжної ради» прийнято. 

Результати поіменного голосування №16 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо розгляду наступного питання порядку денного «Про призначення 

прес-секретаря Городнянської молодіжної ради» та внесення подання про 

призначення НІКОЛАЄНКО Т.Р. на посаду прес-секретаря Городнянської 

молодіжної ради. 

Виступила: ЛОМУХА Д.С. – членкиня Городнянської молодіжної ради, яка 

запропонувала підтримувати кандидатуру НІКОЛАЄНКО Т.Р. на посаду прес-

секретаря Городнянської молодіжної ради. 

Вирішили: рішення № 11 «Про призначення прес-секретаря Городнянської 

молодіжної ради» прийнято. 

Результати поіменного голосування №17 додаються. 



Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо розгляду наступного питання порядку денного «Про утворення 

комітету інформаційної діяльності Городнянської молодіжної ради та 

затвердження його Положення» та розгляду пропозиції про утворення комітету 

інформаційної діяльності Городнянської молодіжної ради та проєкт його 

Положення. 

Виступили: ГАРМАШ А.О., ДАЙНЕКО В.Р., ЛУКАШЕНКО К.В. – члени 

Городнянської молодіжної ради, які запропонували підтримувати пропозицію 

про утворення комітету інформаційної діяльності Городнянської молодіжної 

ради та проєкт його Положення.. 

Вирішили: рішення № 12 «Про утворення комітету інформаційної діяльності 

Городнянської молодіжної ради та затвердження його Положення» прийнято. 

Результати поіменного голосування №18 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо розгляду наступного питання порядку денного «Про обрання 

голови, секретаря та членів комітету інформаційної діяльності Городнянської 

молодіжної ради»; запропонував обрати головою комітету інформаційної 

діяльності Городнянської молодіжної ради прес-секретаря Городнянської 

молодіжної ради НІКОЛАЄНКО Т.Р. відповідно до Положення про комітет 

інформаційної діяльності Городнянської молодіжної ради. 

Виступив: АВРАМЕНКО А.С. – член Городнянської молодіжної ради, який 

запропонував обрати секретарем комітету інформаційної діяльності 

Городнянської молодіжної ради ОЛЕКСІЄНКО А.В.. 

Виступив: ГАРМАШ А.О. – член Городнянської молодіжної ради, який 

запропонував обрати членом комітету інформаційної діяльності Городнянської 

молодіжної ради ПУХОВА Д.М.. 

Виступила: АНОПРІЄНКО К.В. – членкиня Городнянської молодіжної ради, 

яка запропонувала обрати членкинею комітету інформаційної діяльності 

Городнянської молодіжної ради ЛОМУХО Д.М.. 

Вирішили: рішення № 13 «Про обрання голови, секретаря та членів комітету 

інформаційної діяльності Городнянської молодіжної ради» прийнято. 

Результати поіменного голосування №19 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо розгляду наступного питання порядку денного «Про затвердження 

номенклатури справ Городнянської молодіжної ради Городнянської міської 

ради». 

Виступила: СКРИПКО Т.О. – секретаря Городнянської молодіжної ради, яка 

запропонувала затвердити номенклатуру справ Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради. 

Виступили: АВРАМЕНКО А.С., ПУХОВ Д.М., ЛОМУХА Д.С. – члени 

Городнянської молодіжної ради, які запропонували підтримувати пропозицію 

секретаря Городнянської молодіжної ради СКРИПКО Т.О.. 

Вирішили: рішення № 14 «Про затвердження номенклатури справ 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради» прийнято. 

Результати поіменного голосування №20 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо розгляду наступного питання порядку денного «Про затвердження 



офіційних сторінок Городнянської  молодіжної ради Городнянської міської 

ради». 

Виступила: НІКОЛАЄНКО Т.Р. – прес-секретаря Городнянської молодіжної 

ради, яка запропонувала затвердити офіційні сторінки Городнянської  

молодіжної ради Городнянської міської ради. 

Виступили: АНОПРІЄНКО К.В., СКОБЛИК О.С., АВРАМЕНКО А.С. – члени 

Городнянської молодіжної ради, які запропонували підтримувати пропозицію 

прес-секретаря Городнянської молодіжної ради НІКОЛАЄНКО Т.Р.. 

Вирішили: рішення № 15 «Про затвердження офіційних сторінок 

Городнянської  молодіжної ради Городнянської міської ради» прийнято. 

Результати поіменного голосування №21 додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо розгляду інших питань. 
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