
протокол J\bl

\,становчих зборiв з формування складу молодiжноi ради при Мукачiвськiй
мiськiй радi

24.0| .2022 р.
Мукачево

Присутнi з правом голосу - 12

Присутнi без права голосу - 20

f'олова установчих зборiв - I.Калiй

Секретар установчих зборiв - М,Ясевич,

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Iнформацiя про проведену роботу iнiцiативною групою,

2. вrЪор" un.rrb .*nuoy ,олодiжнот рuд" при мукачiвськiй мiськiй радi,

3. Пiдведенця пiдсумкiв голосування,

1. й.;вореriня та затвердження Положення про молодiжну раду при

Мукачiвськiй мiськiй радi

1. Iнформацiя про проведену роботу iнiцiативною групою.

СЛУХАЛИ:
Калiй ]^Я., голову iнiцiативнот групи- з пiдготовки установчих зборiв з

формуваr"" .ппuду молодiжноi радrпри Мукачiвськiй мiськiй радi, яка доповiла

прй.уrнiм про проведену роботу iнiцiативною групою,

2. Вибори членiв складу молодiжнот ради при Мукачiвськiй мiськiй радi,

СЛУХАЛИ:
1) Калiй I., яка запропонуваJIа провести вибори членiв складу молодlжно1 ради

пЪ" VIукачiвськiй мiськiй радi шляхом вiдкритого голосування за кожного

кандидата за бiльшiстю голосiв,

2) Вербишдук М., подала пропозицiю заслуховувати

кожного претендента його мету i бачення розвитку

I\4укачiвсr*iй *i."кiй територiальнiй громадi,

ВИРIШИЛИ:
Прийняти пропозицiТ (одноголосно),

П роце dy р а z оло су вання.

3. Пiдведення пiдсумкiв голосування,

перед голосуванням за

молодiжноi полiтики у

СЛУхАЛИ:
1) Калiй I., яка довела до вiдома присутнiх, TtIo за пiдсумками голосування вс1

кандидати до складу молодiжноТ рuл" при Мукачiвськiй мiськiй радi набрали

переважну бiльшiстi голосiв та мають право увiйти до складу молодiжноi ради



2

при vlукачiвськiй мiськiй радi, який буле затверджено на найближчiй cecii

МукачiвськоТ MicbKoi ради.

Спuсок ?олосування за KaHdudamiB dоdаеmься.

4. Обговорення та затвердження Положення про молодiжну раду при

I\4укачiвськiй мiськiй радi

СЛУХАЛИ:
1) Калiй I., яка з€вначил&, Що положення про молодiжну раду при Мукачiвськiй

мiськiй радi розроблене на ocHoBi Типового положення про молодiжний

консультативно-дорадчий орган мiсцевого рiвня, затвердженого постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 18 грудня 2018 р. Jю 1198 iз врахуванням

пропозицiй членiв iнiцiативноТ групи та зачит€шIа ocHoBHi роздiли та пункти

положення.

ВИРIШИЛИ:
одноголосно затвердити положення про молодiжну раду при Мукачiвськiй

мiськiй ралi.

2) Тайпс Ю., депУтата 8 скликанНя Мукачiвськоi MicbKoi ради,яка привiтала Bcix

присутнiх з важливою подiсю в житгi IVIукачiвськоТ мiськоi територiальноi

громади та висловила сподiвання про активну дiяльнiсть членiв молодiжноi Ради

при IVlукачiвськiй мiськiй радi.

Голова установчих зб opj

-

Turanytsia_59
Размещенное изображение

Turanytsia_59
Размещенное изображение



Голосування за кандидатiв до складу Молодiжноi ради при Мукачiвськiй
мiськiй радi вiд iнститутiв громадянського суспiльства

24.0I .2022
ль
з/п

Кандидати до складу Молодiжноi ради при
Мукачiвськiй мiськiй радi вiд iнстиryтiв

громадянського сyспiльства
зА проти утр.

l Алмашiй Тарас Павлович (громадська органiзацiя
<Федерацiя футболу МукачiвсЁкого раЙону>)

12

2. Бабiй BepoHiKa Петрiвна (мукачiвський благодiйний фонд
<Скеля>)

l2
a
1 Бойко Авелiна IванiвЁа (учнiвський парламент

V[укачiвського лiцею J\Гч8)
11 1

4. Вантуш Щарiус Яношович (житель Мукачiвськоi MicbKoi
територiальноi громади)

11 1

5. BiKTop BiKTop Васильович (громадська органiзацiя
<Iнiцiативна молодь Мукачева>)

|2

6. Гавришко Борис Михайлович (житель Мукачiвськоi
MicbKoT територiаjIьноi громади)

I2

7. Гитик Катерина Святославiвна (вiдокремлений
структурний пiдроздiл <Мукачiвський фаховий коледж
Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i
природокористування Украiни))

11 1

8.
|2

9. Гуледза Iгор Iванович (вiдокремлений пiдроздiл
молодiжноТ органiзацii Пласт - НацiональноТ скаутськоТ
органiзацiТ в MicTi Мукачево в Закарпатськiй областi
<Станиця Мукачево>)

11 1

10. Лукша Анна Володимирiвна (Стулентська рада
Мукачiвського кооперативного фахового коледжу бiзнесу)

1l 1

1l. IVIa р и нець Тетя на Степанiвна (житель Мукачiвськоi
MicbKoT територiальноi громади)

11 1

|2. Свирида Ангелiна Василiвна (громадська органiзацiя
<Нiмецька молодь Закарпаття>)

l2

13. Скиба Щарина IBaHiBHa (громадська органiзацiя
<Всеукраiнський молодiжний рух <<Let's do it, Ukraine>)

11 1

|4. Солiган Ангелiна Тиберiiвна (громадська органiзацiя
<Батькiвський захист>)

I2

15.
Ткачук Вiкторiя Павлiвна (благодiйний фо"д <Новий
початок>)

11 1

16. Томишинець Iрина Василiвна (Мукачiвський мiсцевий
центр з надання безоплатноТ вторинноТ правовоi допомоги)

l2

|7. Хаща Лiлiя IBaHiBHa (житель Мукачiвськоi MicbKoi
територiальноi громади)

|2

18. Ясевич Михайло Iгорович (громадська органiзацiя
<RedLineUkraine>)

11 1


