
 
УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ГОРОДНЯНСЬКА МОЛОДІЖНА РАДА 

ГОРОДНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
ПРОТОКОЛ № 52 

чергового засідання Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради 

 

29 червня 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: 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; 

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; 

Відсутні: 

БОРИСОВЕЦЬ С.В. - член Городнянської молодіжної ради;   

ЯЦЕНКО Х.В. - член Городнянської молодіжної ради; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про припинення дистанційної роботи Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради. 

2. Про нагородження Грамотою Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради. 

3. Про припинення повноважень складу Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради.  

4. Про передачу документації Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради на зберігання до Городнянської міської ради 

Чернігівської області. 

5. Про припинення повноважень голови Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради. 



6. Про звільнення А.Олексієнко з посади першого заступника голови 

Городнянської молодіжної ради. 

7. Про звільнення С.Радченко з посади заступника голови Городнянської 

молодіжної ради. 

8. Про звільнення А.Авраменка з посади секретаря Городнянської 

молодіжної ради. 

 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо затвердження порядку денного чергового засідання Городнянської 

молодіжної ради Городнянської молодіжної ради 29 червня 2020 року. 

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

молодіжної ради, яка запропонувала підтримати порядок денний чергового 

засідання Городнянської молодіжної ради Городнянської молодіжної ради 29 

червня 2020 року. 

Вирішили: рішення № 34 «Про затвердження порядку денного позачергового 

засідання Городнянської молодіжної ради Городнянської молодіжної ради 29 

червня 2020 року»  прийнято.  

Результати поіменного голосування додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо припинення дистанційної роботи Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України № 392 від 20 травня 2020 року «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів» та пункту 2 рішення Городнянської молодіжної ради 

№ 20 від 25 березня 2020 року «Про дистанційну роботу Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради». 

Виступили: НИЩЕТА Т.М., НІКОЛАЄНКО Т.Р., РАДЧЕНКО С.С. – члени 

Городнянської молодіжної ради, запропонували підтримати рішення про 

припинення дистанційної роботи Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради. 

Вирішили: рішення № 35 «Про припинення дистанційної роботи 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради» прийнято. 

Результати голосування додаються. 

Вислухали: ОЛЕКСІЄНКО А.В. – першого заступника голови Городнянської 

молодіжної ради, щодо нагородження Грамотою Городнянської молодіжної 

ради Городнянської міської ради РАДЧЕНКО Софію Сергіївну –  заступника 

голови Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради за вагомий 

внесок в розвиток молоді територіальної громади Городнянської міської ради 

відповідно до подання голови Городнянської молодіжної ради Городнянської 

міської ради М.М. СТРАДОМСЬКОГО про нагородження Грамотою 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради та відповідно до 

Положення про Грамоту Городнянську молодіжну раду Городнянської міської 

ради. 

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

Городнянської молодіжної ради, запропонували підтримати рішення про 



нагородження Грамотою Городнянської молодіжної ради Городнянської 

міської ради. 

Вирішили: рішення № 36 «Про нагородження Грамотою Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради» прийнято. 

Результати голосування додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо припинення повноваження складу членів Городнянської молодіжної 

ради Городнянської міської ради у зв’язку з закінченням строку повноважень 

складу відповідно до пункту 3.4. Положення про Городнянську молодіжну раду 

Городнянської міської ради. 

Виступили: ОЛЕКСІЄНКО А.В., РАДЧЕНКО С.С., НИЩЕТА Т.М. – члени 

Городнянської молодіжної ради, запропонували підтримати рішення про 

припинення повноваження складу членів Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради. 

Вирішили: рішення № 37 «Про припинення повноваження складу членів 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради» прийнято. 

Результати голосування додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо передачі документації Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради на зберігання до Городнянської міської ради 

Чернігівської області у зв’язку з припинення повноваження складу членів 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради. 

Виступили: НІКОЛАЄНКО Т.Р., ПУХОВ Д.М., ЗАРОВНА А.В. – члени 

Городнянської молодіжної ради, запропонували підтримати рішення про 

передачі документації Городнянської молодіжної ради Городнянської міської 

ради на зберігання до Городнянської міської ради Чернігівської області. 

Вирішили: рішення № 38 «Про передачу документації  Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради на зберігання до Городнянської 

міської ради Чернігівської області» прийнято. 

Результати голосування додаються. 

Вислухали: ОЛЕКСІЄНКО А.В. – першого заступника голови Городнянської 

молодіжної ради, щодо припинення повноважень голови Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради. Відповідно до Положення про 

Городнянську молодіжну раду Городнянської міської ради призначення та 

припинення повноважень голови Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради здійснюється шляхом таємного голосування. 

Відповідно до пунктів 7.2.1. та 7.2.1.1. Положення про Городнянську 

молодіжну раду Городнянської міської ради для проведення таємного 

голосування утворюється лічильна комісія. 

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

запропонували утворити лічильну комісію в складі: голова комісії – ЗАРОВНА 

Альона Володимирівна та секретар комісії – ПУХОВ Денис Миколайович. 

Виступила: НИЩЕТА Т.М. – членкиня Городнянської молодіжної ради, 

запропонували підтримати пропозицію НІКОЛАЄНКО Т.Р. 

Вирішили: рішення № 39 «Про створення лічильної комісії для проведення 

таємного голосування з питання припинення повноважень голови 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради» прийнято. 



Результати голосування додаються. 

Вислухали: ОЛЕКСІЄНКО А.В. – першого заступника голови Городнянської 

молодіжної ради, щодо затвердження бланку бюлетеня для таємного 

голосування з питання «Про припинення повноважень голови Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради» відповідно до пункту 7.2.2. 

Положення про Городнянську молодіжну раду Городнянської міської ради.  

Виступила: РАДЧЕНКО С.С. – заступник голови Городнянської молодіжної 

ради Городнянської міської ради запропонувала підтримати затвердження 

бланку бюлетеня для таємного голосування з питання «Про припинення 

повноважень голови Городнянської молодіжної ради Городнянської міської 

ради». 

Вирішили: рішення № 40 «Про затвердження бланку бюлетеня для таємного 

голосування з питання «Про припинення повноважень голови Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради» прийнято. 

Результати голосування додаються. 

 

Проводиться процедура таємного голосування. 

Виступила: ЗАРОВНА А.В. – членкиня Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради, голову лічильної комісії для проведення таємного 

голосування з питання «Про припинення повноважень голови Городнянської 

молодіжної ради Городнянської міської ради», що за результатами таємного 

голосування за припинення повноважень проголосувало 8 осіб. 

Вирішили: рішення № 41 «Про припинення повноважень голови 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради» прийнято. 

Протокол лічильної  комісії для проведення таємного голосування з питання 

«Про припинення повноважень голови Городнянської молодіжної ради 

Городнянської міської ради» додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо звільнення А.Олексієнко з посади першого заступника голови 

Городнянської молодіжної ради згідно поданої нею заяви у зв’язку з 

припиненням повноважень Городнянської молодіжної ради Городнянської 

міської ради. 

Виступили: АВРАМЕНКО А.С., ЗАРОВНА А.В., НІКОЛАЄНКО Т.Р. – членів 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради запропонували 

підтримати пропозицію щодо звільнення А.Олексієнко з посади першого 

заступника голови Городнянської молодіжної ради 

Вирішили: рішення № 42 «Про звільнення А.Олексієнко з посади першого 

заступника голови Городнянської молодіжної ради» прийнято. 

Результати голосування додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо звільнення С.Радченко з посади заступника голови Городнянської 

молодіжної ради. 

Виступили: ОЛЕКСІЄНКО А.В., ЗАРОВНА А.В., НІКОЛАЄНКО Т.Р. – членів 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради запропонували 

підтримати пропозицію щодо звільнення С.Радченко з посади заступника 

голови Городнянської молодіжної ради. 



Вирішили: рішення № 43 «Про звільнення С.Радченко з посади заступника 

голови Городнянської молодіжної ради» прийнято. 

Результати голосування додаються. 

Вислухали: СТРАДОМСЬКОГО М.М. – голову Городнянської молодіжної 

ради, щодо звільнення А.Авраменка з посади секретаря Городнянської 

молодіжної ради. 

Виступили: ОЛЕКСІЄНКО А.В., НИЩЕТА Т.М., НІКОЛАЄНКО Т.Р. - членів 

Городнянської молодіжної ради Городнянської міської ради запропонували 

підтримати пропозицію щодо звільнення А.Авраменка з посади секретаря 

Городнянської молодіжної ради 

Вирішили: рішення № 44 «Про звільнення А.Авраменка з посади секретаря 

Городнянської молодіжної ради» прийнято. 

Результати голосування додаються. 

 

 

 

 

Голова Городнянської                                            Максим СТРАДОМСЬКИЙ 

молодіжної ради 
 

 

 

Секретар Городнянської                                        Андрій АВРАМЕНКО 

молодіжної ради 


