
ПРОТОКОЛ №1 
засідання установчих зборів щодо утворення Молодіжної ради  

при Дергачівській міській раді Харківської області 
  

 
Місце засідання:  вулиця Сумський шлях, 6, місто Дергачі, Харківський район,  

Харківська область, 
зала засідань 

Дата проведення:  06 грудня 2021 року 
Час проведення:    15.00 год. 
 
Присутні: 

 члени ініціативної групи: 
1. ВАКУЛА Єлизавета Андріївна 
2. ЛИЗЛОВ Костянтин Сергійович 
3. МАРЄЙКІНА Валерія Леонідівна 
4. МІЩЕНКО Яна Юріївна 
5. САВЧЕНКО Ольга Сергіївна 
6. ХАРЧЕНКО Софія Віталіївна 
 
Відсутні: 

члени ініціативної групи: 
1. ДУДАРЄВА Тетяна Анатоліївна 
2. ДАНИЛІВ Вікторія Валентинівна  
 
Присутні: 

кандидати до складу Молодіжної  ради (список додається) 
 
Запрошена: 
1. РАКОВСЬКА Неля Федорівна 
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря установчих зборів щодо утворення 
Молодіжної ради при Дергачівській міській раді Харківської області. 

Інформувала:  САВЧЕНКО Ольга 
2. Про утворення Молодіжної ради при Дергачівській міській раді Харківської області. 
Інформувала: МАРЄЙКІНА Валерія 
3. Про формування складу Молодіжної ради при Дергачівській міській раді Харківської 

області. 
Інформувала: МАРЄЙКІНА Валерія 
4. Про обрання голови Молодіжної ради при Дергачівській міській раді Харківської 

області, заступника голови та секретаря. 
Інформувала: МАРЄЙКІНА Валерія 
5. Про розроблення проєкту Положення про Молодіжну раду при Дергачівській міській 

раді Харківської області для подальшого надання на розгляд профільної постійної комісії 
Дергачівської міської ради та погодження на пленарному засіданні сесії Дергачівської міської 
ради. 

Інформувала: МАРЄЙКІНА Валерія 
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1. СЛУХАЛИ:  Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря установчих зборів 

щодо утворення Молодіжної ради при Дергачівській міській раді 
Харківської області. 

Інформувала: САВЧЕНКО Ольга, яка запропонувала обрати лічильну  комісію в 
кількості 3 осіб, головою установчих зборів щодо утворення Молодіжної ради при 
Дергачівській міській раді Харківської області МАРЄЙКІНУ Валерію, а секретарем 
ХАРЧЕНКО Софію. 

     ГОЛОСУВАЛИ:   «за»    6 
«проти»   немає 
«утрималися»  немає 
«не голосували»  немає 
 

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб (список додається),  головою 
установчих зборів щодо утворення Молодіжної ради при Дергачівській міській раді 
Харківської області МАРЄЙКІНУ Валерію, а секретарем ХАРЧЕНКО Софію. 
 
 
2.СЛУХАЛИ:  Про утворення Молодіжної ради при Дергачівській міській раді 

Харківської області. 
 Інформувала:  МАРЄЙКІНА Валерія, яка запропонувала подати пропозицію до 
Дергачівської  міської  ради  щодо  утворення Молодіжної ради при Дергачівській міській раді 
Харківської області 

ГОЛОСУВАЛИ:   «за»    6  
«проти»   немає 
«утрималися»  немає 

          «не голосували»  немає  
 
ВИРІШИЛИ: Подати пропозицію до Дергачівської  міської  ради  щодо  утворення 
Молодіжної ради при Дергачівській міській раді Харківської області. 
 
 
3. СЛУХАЛИ:  Про формування складу Молодіжної ради при Дергачівській міській 

раді Харківської області. 
 Інформувала: МАРЄЙКІНА Валерія, яка запропонувала сформувати  склад Молодіжної 
ради при Дергачівській міській раді Харківської області шляхом  рейтингового голосування за 
кандидатів, які особисто присутні на установчих зборах, оголосила  список  кандидатів  
(додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:   «за»    20 
«проти»   немає 
«утрималися»  немає 

          «не голосували»  3 
 
ВИРІШИЛИ: Сформувати  склад Молодіжної ради при Дергачівській міській раді 
Харківської області в кількості  20 осіб (список додається) та подати його на розгляд 
профільної постійної комісії Дергачівської міської ради для затвердження на пленарному 
засіданні сесії Дергачівської міської ради. 
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 4. СЛУХАЛИ:  Про обрання голови Молодіжної ради при Дергачівській міській раді 

Харківської області, заступника голови та секретаря. 
 Інформувала: МАРЄЙКІНА Валерія, яка запропонувала обрати головою Молодіжної 
ради при Дергачівській міській раді Харківської області – ІВАХНЕНКО Каріну, заступником 
голови Молодіжної ради при Дергачівській міській раді Харківської області – КУЛІКА 
Олександра, секретарем -  ВИНОГРАДЕНКО Каріну. 

ГОЛОСУВАЛИ:   «за»    20  
«проти»   немає 
«утрималися»  немає 

          «не голосували»  3  
 
ВИРІШИЛИ: Обрати головою Молодіжної ради при Дергачівській міській раді Харківської 
області – ІВАХНЕНКО Каріну, заступником голови Молодіжної ради при Дергачівській 
міській раді Харківської області – КУЛІКА Олександра, секретарем -  ВИНОГРАДЕНКО 
Каріну.  
 
 
5. СЛУХАЛИ:  Про розроблення проєкту Положення про Молодіжну раду при 

Дергачівській міській раді Харківської області для подальшого надання  
його на розгляд профільної постійної комісії Дергачівської міської ради 
та погодження на пленарному засіданні сесії Дергачівської міської ради 

 Інформувала: МАРЄЙКІНА Валерія, яка запропонувала розглянути проєкт Положення 
про Молодіжну раду при Дергачівській міській раді Харківської області – проєкт Положення 
про Молодіжну раду при Дергачівській міській раді Харківської області додається до 
протоколу 
 
Після детального обговорення члени  установчих зборів дійшли висновку, що проєкт 
Положення про Молодіжну раду при Дергачівській міській раді Харківської області 
розроблений з урахуванням положень Типового положення про молодіжний консультативно-
дорадчий орган місцевого рівня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від        
18 грудня 2018 року №1198. 
 

Проєкт Положення про Молодіжну раду при Дергачівській міській раді Харківської області 
поставлений на голосування 
ГОЛОСУВАЛИ:   «за»    23 

«проти»   немає 
«утрималися»  немає 

          «не голосували»  немає  
 
ВИРІШИЛИ: Проєкт Положення про Молодіжну раду при Дергачівській міській раді 
Харківської області подати на розгляд профільної постійної комісії Дергачівської міської ради 
та погодження на пленарному засіданні сесії Дергачівської міської ради. 
 
 
 
 
Голова установчих зборів       Валерія МАРЄЙКІНА  
 
Секретар установчих зборів      Софія  ХАРЧЕНКО  
 


