
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від ________________  № _____ 
 

м. Олександрія 
 
Про утворення ініціативної групи з підготовки 
установчих зборів для формування складу 
Молодіжної ради при Олександрійській міській 
раді 
 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з метою 
підготовки і проведення установчих зборів з формування складу молодіжної ради при 
Олександрійській міській раді, забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації в місті 
державної політики 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1.  Створити ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування складу 

Молодіжної ради при Олексанлрійській міській раді у складі, що додається. 
 
2. Ініціативній групі здійснити всі необхідні заходи з підготовки проведення 

установчих зборів для формування складу Молодіжної ради при Олександрійській міській  
раді. 

 
3. Координацію роботи ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

формування складу Молодіжної ради покласти на відділ молоді та спорту міської ради. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 

 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від ___________ 2021 року № ___ 

 
Склад  

ініціативної групи з підготовки установчих зборів  
для формування складу Молодіжної ради при Олександрійській міській раді 

 
ВАЩАК 
Владислав Сергійович 
 

- учень НВК «Ліцей інформаційних технологій – 
спеціалізована школа ІІ ступеня»; 

ВОЗІЯН 
Василь Васильович 
 

- оператор ТРК КТМ; 
 

ГОРЕНКО 
Віта Анатоліївна 
 

- заступник начальника відділу молоді та спорту міської ради; 
 

ІЛЯЩЕТ 
Єлизавета Сергіївна 

- учениця НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована 
школа», депутат Олександрійського молодіжного 
парламенту; 

КАНІКОВСЬКИЙ 
Владислав Володимирович 
 

- студент Олександрійського політехнічного коледжу; 

КАРПЕНКО 
Катерина Олександрівна 
 

- журналістка, членкиня НСЖУ; 
 

КАСЄЄВА 
Катерина Олександрівна 
 

- учениця ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 15; 

КЛАУПІК 
Тимофій Сергійович 
 

- учень «НВК ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа», 
депутат Олександрійського молодіжного парламенту; 

КЛІШИНА 
Ольга Євгеніївна 
 

- головний спеціаліст відділу молоді та спорту міської ради 

КРИВУШКО 
Аліна Олександрівна 

- НВК «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 
школа ІІ ступеня», депутат Олександрійського молодіжного 
парламенту; 

ЛАПУТЬКО 
Ілля Митхайлович 
 

- студент Олександрійського фахового коледжу культури і 
мистецтв; 

ЛІСОВСЬКИЙ 
Ростислав Олександрович 
 

- учень НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована 
школа», член ВГО «Солідарна молодь»; 

МОСТОВА  
Галина Миколаївна 

- вчитель ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 15; 

ПЕРКОВА  
Маргарита Олександрович 
 

- учениця ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 15, депутат Олександрійського 
молодіжного парламенту; 

СЕРГІЄНКО 
Назар Олександрович 
 
 

- студент Олександрійського фахового коледжу культури і 
мистецтв 



 

СМІРНОВ 
Ярослав  Ігорович 
 

- учень ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 15; 

ТКАЧЕНКО 
Володимир Володимирович 
 

- студент Олександрійського політехнічного коледжу; 
 

ШЕВЧЕНКО 
Аліна Андріївна  
 

- учениця Ізмайлівського закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів, журналіст; 

ЯРОШЕВСЬКИЙ 
Андрій Володимирович 

- начальник відділу молоді та спорту міської ради   

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 



 
 


