
ПРОТОКОЛ № 1 
Установчих зборів Молодіжної ради Миколаївської ОТГ  

 
Дніпропетровська область, с.Миколаївка                                                             09.02.2020 
 
 
Присутні: 
Члени ініціативної групи, кандидати до членства у молодіжну раду; список додається. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря зборів. 
2. Про прийняття в члени молодіжної ради. 
3. Про обрання голови молодіжної ради 
4. Про обрання заступника та секретаря молодіжної ради 
5. Про обрання старост старостинських округів 

 
 
І. По першому питанню порядку денного слухали: 
Биковська В.С,, який запропонував свою кандидатуру головуючого на даних зборах. 
Чернокнижна І.О.запропонував себе на секретаря зборів. 
 
Голосування запропонували провести пакетом за 2 питання. 
 
Проголосували «за» – «11», «проти» – «0», «утримались» – «0». 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Призначити головуючим на даних зборах - Биковська В.С. 
2. Призначити секретарем зборів – Чернокнижна І.О. 
 
 
ІІ. По другому питанню порядку денного слухали: 
Маркова Д.О. , який повідомив, що згідно положення про молодіжну раду членів 
повинно бути не більше 20, а враховуючи, що присутніх кандидатів є 11 всі 
кандидати автоматично є членами молодіжної ради Миколаївської ОТГ. І 
голосування можна не проводити.  
 
 
ІІІ. По третьому питанню порядку денного слухали: 
Маркова Д.О , який запропонував обрати головою молодіжної ради 
Биковську В.С. 
  
Проголосували «за» – «11», «проти» – «0», «утримались» – «0». 
УХВАЛИЛИ: 
Обрати головою молодіжної ради Миколаївської ОТГ 
Биковська В.С. 
 
 
ІV. По четвертому питанню порядку денного слухали: 
Макаренко А.О , який запропонував обрати заступником голови молодіжної ради 
Маркову Д.О 
Проголосували «за» – «11», «проти» – «0», «утримались» – «0». 
УХВАЛИЛИ: 
Обрати заступником голови молодіжної ради Миколаївської ОТГ  
обрати секретарем молодіжної ради Маркову Д.О. 
 



Проголосували «за» – «11», «проти» – «0», «утримались» – «0». 
УХВАЛИЛИ: 
Обрати заступником голови молодіжної ради Миколаївської ОТГ Маркову Д.О. 
 
 
V. По п’ятому питанню порядку денного слухали: 
Юрченко А.В. , який запропонував обрати старостою Дмитрівського старостинського 
округу  молодіжної ради Миколаївської ОТГ 
Краснюка В. 
Проголосували «за» – «11», «проти» – «0», «утримались» – «0». 
УХВАЛИЛИ: 
Обрати старостою Дмитрівського старостинського округу голови молодіжної ради 
Миколаївської ОТГ Краснюка В. 
 
V. По п’ятому питанню порядку денного слухали: 
Биковська В.С., який запропонував обрати старостою Петрівського старостинського 
округу  молодіжної ради Миколаївської ОТГ Сімшага Д.О, 
Проголосували «за» – «11», «проти» – «0», «утримались» – «0». 
УХВАЛИЛИ: 
Обрати старостою Петрівського старостинського округу голови молодіжної ради 
Миколаївської ОТГ Сімшага Д.О. 
 
V. По п’ятому  питанню порядку денного слухали: 
Макаренко А.О., який запропонував обрати старостою Васильківського 
старостинського округу  молодіжної ради Миколаївської ОТГ Удоденко А.С, 
Проголосували «за» – «11», «проти» – «0», «утримались» – «0». 
УХВАЛИЛИ: 
Обрати старостою Васильківського старостинського округу голови молодіжної ради 
Миколаївської ОТГ Удоденко А.С. 
 
 
 
Головуючий зборів:                                                     Биковська В.С. 
 
 
Секретар зборів:                                                           Чернокнижна І.О. 
 
 
 
 
 
  


