
 

МОЛОДІЖНА РАДА 

ПРИ ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ПРОТОКОЛ № 1 

чергового засідання Молодіжної ради при 

Чернігівській обласній державній адміністрації 

 

Дата проведення: 23 червня 2022 року 

Місце проведення: у форматі відеоконференції (платформа ZOOM) 

 

Головуючий на засіданні: ДЗЮБА Юлія Анатоліївна – голова Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА; 

Секретар засідання: УСОВ Іван Андрійович – секретар Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА; 

 

Присутні члени молодіжної ради: 

 

1. АРЕФ’ЄВ Богдан Вікторович 

2. ДАНИЛЕНКО Назар Олександрович 

3. ДЗЮБА Юлія Анатоліївна 

4. ЄРМОЛЕНКО Ірини Володимирівни 
5. КОРИЦЬКА Анастасія Євгенівна 

6. ЛИТВИН Олександр Олександрович 

7. МАЛЕЦЬ Олександр Дмитрович 
8. МАХНІЙ Інна Миколаївна 

9. НІЦЕНКО Людмила Анатоліївна 

10.НОСУЛЯ Артем Олексійович 

11.ПОЛЄТАВКІН Максим Олександрович 

12.СИВОКІНЬ Вероніка Михайлівна 

13.СТРАДОМСЬКИЙ Максим Миколайович 

14.УСОВ Іван Андрійович 

 

Відстутні члени молодіжної ради: 

 

1. БОГОМАЗ Максим Олександрович 

2. ГАРКАВКО Антон Анатолійович 

3. КОВАЛЕНКО Інна Вячеславівна 

4. КУСПЕКОВА Вікторія Вікторівна 

5. РИЧКОВ Євгеній Валентинович 

6. САВЧУК Валерія Анатоліївна 

7. ПОХИЛЕЦЬ Олександр Ігорович 

8. САНЧЕНКО Олександр Романович 



9. ШВИДКОВ Дмитро Андрійович 

10. ЯКУБОВСЬКИЙ Георгій Олександрович 

 
 

Засідання Молодіжної ради при   Чернігівській   ОДА   розпочато об 

17 годині 10 хвилин. 

 

Голова Молодіжної ради при Чернігівській ОДА ДЗЮБА Юлія 

Анатоліївна оголосила, що у засіданні зареєструвалися та беруть участь 14 

членів Молодіжної ради при Чернігівській ОДА. Кворум є, засідання 

правомочне та оголошується відкритим. 

 

Голова Молодіжної ради при Чернігівській ОДА ДЗЮБА Юлія 

Анатоліївна запропонувала вшанувати хвилиною мовчання загиблих 

військових та цивільних людей, які загинули внаслідок військової агресії 

російської федерації проти України. 

 

Хвилина мовчання 

 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала затвердити попередньо 

запропонований порядок денний чергового засідання Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА. 

ГОЛОСУВАННЯ: за – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний чергового засідання Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про проведення засідання у режимі онлайн за допомогою 

платформи ZOOM 
2. Про затвердження Регламенту роботи Молодіжної ради при ОДА 

3. Про затвердження структури Молодіжної ради при ОДА 

4. Про створення електронної пошти та висвітлення діяльності 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА у соціальних мережах 

5. Обговорення проекту логотипу Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА 

6. Обговорення плану роботи Молодіжної ради при Чернігівській 

ОДА на липень 2022 року 

7. Щодо участі у проекті “Діалоги перемоги: участь молоді у 

відновленні України” за підтримки ЄС 

8. Щодо партнерства з ГО “Центр молодіжної політики” та спільної 

подачі грантової заявки ПРООН з тематики проекту “Молодіжні дії заради 

відновлення громад Чернігівської області” 



9. Різне 

 
По-першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала провести чергове засідання у режимі 

онлайн за допомогою платформи ZOOM. 

ВИСТУПИВ: СТРАДОМСЬКИЙ Максим Миколайович – член Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА, який зазначив, що відповідно до абзацу 5 пункту 

19 Положення про Молодіжну раду при Чернігівській обласній державній 

адміністрації засідання Молодіжної ради може проводитись у форматі 

відеоконференції і є правомочним, тому запропонував не приймати рішення з 

цього питання знявши його з розгляду порядку денного та зафіксувати 

інформацію про проведення чергового засідання Молодіжної ради у форматі 

відеоконференції у протоколі засідання. 

ГОЛОСУВАННЯ: за – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: зняти питання 1 порядку денного чергового засідання 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА «Про проведення засідання у режимі 

онлайн за допомогою платформи ZOOM» зафіксувавши інформацію про 

проведення чергового засідання Молодіжної ради у форматі відеоконференції 

у протоколі засідання. 

 

По-другому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала затвердити Регламент роботи 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА (проєкт Регламенту був попередньо 

наданий для ознайомлення). 

ВИСТУПИВ: СТРАДОМСЬКИЙ Максим Миколайович – член Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА, який запропонував у абзаці 2 статті 2.1. та пункту 

1 статті 2.3. після слів «засідання МР» виключити слова «(загальні збори)», 

адже відповідно до Положення про Молодіжну раду при Чернігівській 

обласній державній адміністрації слова «загальні збори» не застосовуються. 

ГОЛОСУВАННЯ: за – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: врахувати правку члена Молодіжної ради при Чернігівській 

ОДА СТРАДОМСЬКОГО М.М. до проєкту Регламенту роботи Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА, а саме виключити після слів «засідання МР» 

слова «(загальні збори)» у абзаці 2 статті 2.1. та пункту 1 статті 2.3. 

ГОЛОСУВАННЯ: за – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: затвердити Регламент роботи Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА (додається до цього протоколу) враховуючи проголосовану 

поправку члена Молодіжної ради при Чернігівській ОДА СТРАДОМСЬКОГО 

М.М. 



По-третьому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала вносити свої пропозиції, щодо 

структури Молодіжної ради при Чернігівській ОДА та затвердити її. 

ВИСТУПИВ: ЛИТВИН Олександр Олександрович – заступник голови 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, який запропонував утворити у 

структурі Молодіжної ради при Чернігівській ОДА наступні комісії: 
1. Комісія з питань комунікації та зв’язків з громадськістю; 

2. Комісія з питань адвокації; 

3. Комісія з маркетингу та висвітлення діяльності. 

ГОЛОСУВАННЯ: за – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: затвердити структуру Молодіжної ради при Чернігівській ОДА 

утворивши наступні комісії: 
1. Комісія з питань комунікації та зв’язків з громадськістю; 

2. Комісія з питань адвокації; 

3. Комісія з маркетингу та висвітлення діяльності. 

 
По-четвертому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала створити електрону пошту та офіційні 

сторінки Молодіжної ради при Чернігівській ОДА у соціальних мережах 

Facebook та Instagram. 

ВИСТУПИВ: ЛИТВИН Олександр Олександрович – заступник голови 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, який запропонував підтримати 

пропозицію голови Молодіжної ради при Чернігівській ОДА ДЗЮБИ Ю.А. та 

в майбутньому утворити офіційний канал на YouTube. 

ГОЛОСУВАННЯ: за – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: створити електрону пошту та офіційні сторінки Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА у соціальних мережах Facebook та Instagram. 

 
По-п’ятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА та ЛИТВИНА Олександра Олександровича – заступника 

голови Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, які запропонували 

обговорити проєкту логотипу Молодіжної ради при Чернігівській ОДА. 

Логотип має відображати контури області, її прапор та назву Молодіжної ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: за – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: доопрацювати проєкт логотипу Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, а саме надати пропозиції до 26 червня 2022 року включно. 



По-шостому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала обговорити план роботи Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА на липень 2022 року. 

ГОЛОСУВАННЯ: за – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: затвердити план роботи Молодіжної ради при Чернігівській 

ОДА на липень 2022 року, з врахуванням пропозицій наданих до 29 червня 

2022 року включно. 

 
По-сьомому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала долучитися та взяти участь у проекті 

“Діалоги перемоги: участь молоді у відновленні України” за підтримки ЄС. 

ГОЛОСУВАННЯ: за – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: взяти участь у проекті “Діалоги перемоги: участь молоді у 

відновленні України” за підтримки ЄС. 

 
По-восьмому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала прийняти рішення про партнерство з 

ГО “Центр молодіжної політики” та спільної подачі грантової заявки ПРООН 

з тематики проекту “Молодіжні дії заради відновлення громад Чернігівської 

області”. 

ГОЛОСУВАННЯ: за – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: долучитися до партнерства з ГО “Центр молодіжної політики” 

та спільної подачі грантової заявки ПРООН з тематики проекту “Молодіжні 

дії заради відновлення громад Чернігівської області”. 
 

Інші питання в різному не розглядалося. Чергове засідання Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА оголошено закритим. 

 

Засідання завершено о 17 годині 58 хвилин. 

 
 

Голова Молодіжної ради 

при Чернігівській ОДА Юлія ДЗЮБА 

 
Секретар Молодіжної ради 

при Чернігівській ОДА                                                       Іван УСОВ 


