
ПРОТОКОЛ №2
Засідання ініціативної групи з проведення установчих зборів щодо 

формування складу молодіжної ради при 
Хмільницькій міській раді

Дата проведення: 23.04.2021 рік
Місце проведення: Хмільницька міська рада (актова зала)
Година проведення: 10.00

Присутні: 17 (сімнадцять) осіб.

Запрошені:
1. Андрій Сташко -  заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради;
2. Марина Остапенко -  координаторка обласного проекту «Молодіжний 
Конгрес Вінниччини»;
4. Микола Стінянський -  головний спеціаліст відділу молодіжної 
політики та взаємодії з ГО;
5. Анна Оцвера -  головна спеціалістка відділу молоді та взаємодії з ГО;
6. Юлія Жлобницька -  стажер відділу молодіжної політики та взаємодії 
з ГО, представник ГО «Човен».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження порядку денного та регламенту установчих 
зборів;
2. Вступне слово заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Хмільницької міської ради Сташка Андрія;
3. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря установчих 
зборів;
4. Про обрання складу молодіжної ради шляхом рейтингового 
голосування за кандидатів;
5. Про обрання голови молодіжної ради;
6. Про обрання заступника голови молодіжної ради;
7. Про обрання секретаря молодіжної ради;
8. Про обрання кандидатури до Молодіжного Конгресу Вінниччини;
9. Призначення дати, часу та місця першого засідання молодіжної ради.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню:



Слухали: Михайла Надкерничного, який оголосив засідання ради 
відкритим, зачитав порядок денний та регламент засідання ради. 
Вирішили: затвердити порядок денний та регламент засідання ради.

Проголосували: «за» -17, «утримались» - 0, «проти» - 0 
По другому питанню:
Слухали: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів Хмільницької міської ради Сташка Андрія, який побажав 
успіхів в роботі молодіжної ради та висловив сподівання на плідну 
співпрацю та взаємодію між молодіжною радою та Хмільницькою 
міською радою в усіх напрямках.

Інформація, що доведена заступником міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Хмільницької міської ради Андрієм 
Сташком, учасниками установчих зборів взята до відома.

По третьому питанню:
Слухали: Михайла Надкерничного, який повідомив, що на засіданні 
ініціативної групи прийнято рішення обрати лічильну комісію 
установчих зборів у кількості двох осіб. Інших пропозицій від учасників 
установчих зборів не надійшло.

Проголосували: «за» - 16, «утримались» - 0, «проти» - 0

Слухали: Михайла Надкерничного, який запропонував визначити 
персональний склад лічильної комісії.
Виступив: учасниця установчих зборів Аліна Чиж, яка запропонувала 
включити свою кандидатуру до складу лічильної комісії.
Виступив: учасниця установчих зборів Інна Загороднєва, яка 
запропонувала включити свою кандидатуру до складу лічильної комісії. 
Інших пропозицій від учасників установчих зборів не надійшло. 
Михайло Надкерничний запропонував проголосувати за лічильну 
комісію у складі 2-х осіб: Аліни Чиж та Інна Загороднєва.

Проголосували: «за» - 16, «утримались» - 0, «проти» - 0 
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити склад лічильної комісії у складі Аліни Чиж та 
Інни Загороднєвої.

Виступив: учасниця установчих зборів Гудима Аліна, яка
запропонувала надати повноваження секретаря установчих зборів 
Михайлові Надкерничному для подальшого ведення установчих зборів 
для формування молодіжної ради при Хмільницькій міській раді.



Інших пропозицій від учасників установчих зборів не надійшло.

Проголосували: «за» -17, «утримались» - 0, «проти» - 0 
Рішення прийнято.
Вирішили: обрати секретарем установчих зборів Михайла
Над керничного.

По четвертому питанню:
Слухали: Михайла Надкерничного, який запропонував затвердити 
склад молодіжної ради при Хмільницькій міській раді у кількості 17 
представників громадськості, та зазначив, що два представника (Ілля 
Матяш, Максим Василишин) не змогли відвідати установчі збори з 
поважних причин, тому запропонував до складу молодіжної ради 
обрати всіх учасників, що подали заяви та усі необхідні документи.

Проголосували: «за» - 17, «утримались» - 0, «проти» - 0 
Рішення прийнято.
Вирішили: затвердити склад молодіжної ради при Хмільницькій 
міській раді у кількості 17 представників громадськості.
Вирішили: вважати вибраним до складу молодіжної ради при 
Хмільницькій міській раді:

1. Корбут Леся
____________Володимирівна______

2. Рибак Оксана Михайлівна
3. Тернова Ірина Ігорівна

4. Липень Юліана Сергіївна
5. Чиж Аліна Володимирівна
6. Бикова Валерія Леонідівна
7. Долєвич Лілія Миколаївна

8. Корнієць Анастасія Вікторівна
9. Гудима Аліна Віталіївна

10. Загороднєва Інна Юріївна
11. Луганський Вячеслав

__________ Васильович___________
12. Некраса Аліна Юріївна

13. Гребенюк Майя Анатоліївна
14. Дощич Вікторія Сергіївна
15. Дощич Ганна Михайлівна

16. Похвата Богдан Сергійович
17. Буга Олена Володимирівна

По п’ятому питанню:
Слухали: Михайла Надкерничного, який запропонував обрати голову 
молодіжної ради при Хмільницькій міській раді.



Виступили: Оксана Рибак, яка запропонувала обрати головою 
молодіжної ради Лесю Корбут.
Аліна Некраса, яка запропонував свою кандидатуру на посаду голови 
молодіжної ради.
Кожен кандидат на посаду голови молодіжної ради представив свою 
презентацію роботи молодіжної ради.

Проголосували (шляхом відкритого голосування)
Аліна Некраса -  «за» - 8 голосів 
Леся Корбут -  «за» - 4 голосів
Вирішили: обрати головою молодіжної ради при Хмільницькій міській 
раді Аліну Некрасу.

По шостому питанню:
Слухали: Михайла Надкерничного, який запропонував обрати 
заступника голови молодіжної ради при Хмільницькій міській раді. 
Виступили: Леся Корбут, Ірина Тернова і Олена Буга, які 
запропонували себе на посаду заступника голови молодіжної ради. 
Кожен кандидат на посаду заступника голови молодіжної ради 
представив свою презентацію роботи молодіжної ради.

Проголосували (шляхом відкритого голосування):
Леся Корбу -  «за» - 10 голосів 
Ірина Тернова -  «за» - 2 голосів 
Олена Буга - «за» - 2 голосів
Вирішили: обрати заступником голови молодіжної ради при 
Хмільницькій міській раді Лесю Корбут.

По сьомому питанню:
Слухали: Михайла Надкерничного, який запропонував обрати
секретаря молодіжної ради при Хмільницькій міській раді.
Виступили: Оксана Рибак яка запропонувала себе на посаду 
секретаря молодіжної ради.

Проголосували: «за» - 16, «утримались» - 0, «проти» - 0
Вирішили: обрати секретарем молодіжної ради при Хмільницькій раді
Оксану Рибак.
По восьмому питанню:
Слухали: Михайла Надкерничного, який запропонував вибрати 
кандидатуру до Молодіжного Конгресу Вінниччини на першому засідані 
молодіжної ради.
Проголосували: «за» -17, «утримались» - 0, «проти» - 0



По дев’ятому питанню:
Слухали: голову Молодіжної ради Аліну Некрасу, яка запропонувала 
провести перше засідання молодіжної ради 13 травня 2021 о 14:30.

Проголосували: «за» - 17, «утримались» - 0, «проти» - 0 
Вирішили: 13 травня 2021 провести перше засідання молодіжної ради.

Голова установчих зборів

Секретар установчих зборів Михайло Надкерничний

Липень Ірина


