
 
УКРАЇНА 

МОЛОДІЖНА РАДА                                                                                                                  

ПРИ ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ПРОТОКОЛ № 2 

чергового засідання Молодіжної ради при                                                          

Чернігівській обласній державній адміністрації 

 

Дата проведення: 03 серпня 2022 року 

Місце проведення: зал Департаменту економічного розвитку Чернігівської 

обласної державної адміністрації (вул. Шевченка, 7, м. Чернігів) 

 

Головуючий на засіданні: ДЗЮБА Юлія Анатоліївна – голова Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА;  

Секретар засідання: СТРАДОМСЬКИЙ Максим Миколайович – секретар 

чергового засідання Молодіжної ради при Чернігівській ОДА; 

 

Присутні члени молодіжної ради: 

 

БОГОМАЗ Максим Миколайович 

ГАРКАВКО Антон Анатолійович (присутній у форматі відеоконференції) 

ДАНИЛЕНКО Назар Олександрович (присутній у форматі відеоконференції) 

ДЗЮБА Юлія Анатоліївна 

ЄРМОЛЕНКО Ірина Володимирівна (присутній у форматі відеоконференції) 

КОРИЦЬКА Анастасія Євгенівна 

КУСПЕКОВА Вікторія Вікторівна 

ЛИТВИН Олександр Олександрович (присутній у форматі відеоконференції) 

МАЛЕЦЬ Олександр Дмитрович 

МАХНІЙ Інна Миколаївна 

НІЦЕНКО Людмила Анатоліївна 

НОСУЛЯ Артем Олексійович 

ПОЛЄТАВКІН Максим Олександрович 

СИВОКІНЬ Вероніка Михайлівна (присутній у форматі відеоконференції) 

СТРАДОМСЬКИЙ Максим Миколайович 

УСОВ Іван Андрійович (присутній у форматі відеоконференції) 

 

Відсутні члени молодіжної ради: 

 

АРЕФ’ЄВ Богдан Вікторович 

ПОХИЛЕЦЬ Олександр Вікторович 

РИЧКОВ Євгеній Валентинович 

САВЧУК Валерія Анатоліївна 



САНЧЕНКО Олександр Романович 

ШВИДКОВ Дмитро Андрійович 

ЯКУБОВСЬКИЙ Георгій Олександрович 

 

Присутні: 

 

КОВАЛЕНКО Дарина Олегівна – головний спеціаліст відділу з питань молоді 

та організації оздоровлення дітей Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської обласної державної адміністрації 

 

 Засідання Молодіжної ради при Чернігівській ОДА розпочато                                               

об 12 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 (10 особисто присутні у 

залі проведення засідання, 4 у форматі відеоконференції). Кворум є, засідання 

правомочне та оголошується відкритим. 

 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка у зв’язку з відсутністю на засіданні секретаря 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА УСОВА Івана Андрійовича 

запропонувала обрати члена Молодіжної ради при Чернігівській ОДА 

СТРАДОМСЬКОГО Максима Миколайовича секретарем чергового засідання 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА та покласти на нього повноваження 

ведення протоколу засідання.   

ГОЛОСУВАННЯ: за – 13, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, 

(рішення прийнято більшістю голосів). 

ВИРІШИЛИ: обрати СТРАДОМСЬКОГО Максима Миколайовича 

секретарем чергового засідання Молодіжної ради при Чернігівській ОДА та 

покласти на нього повноваження ведення протоколу засідання.   

 

Голова Молодіжної ради при Чернігівській ОДА ДЗЮБА Юлія 

Анатоліївна оголосила, що до засідання у форматі відеоконференції 

долучилися члени Молодіжної ради при Чернігівській ОДА ГАРКАВКО 

Антон Анатолійович та УСОВ Іван Андрійович, тому було проведено чергову 

реєстрацію, за результатами якої у засіданні беруть участь 16 членів 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА (10 особисто присутні у залі 

проведення засідання, 6 у форматі відеоконференції). Кворум є, засідання 

правомочне та продовжується. 

 

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 – 16, 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 затвердження персонального складу Комісій Молодіжної ради при 

Чернігівський обласній державній адміністрації та визначення за кожним 

членом напрямку роботи з молоддю; 

2. Про відзначення Міжнародного дня молоді в Чернігівській області; 

3. Про додаткові можливості для молоді стажувань в Чернігівській ОДА, 

органах державної влади та місцевого самоврядування Чернігівської області; 

4. Про проєкти співпраці Молодіжної ради при Чернігівський обласній 

державній адміністрації з партнерськими організаціями; 

5. Різне  

 

По-першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка за результатами попереднього обговорення з членами 

Молодіжної ради щодо їх бажання діяльності у одній із комісій Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА, утворених на черговому засіданні 23 червня 2022 

року (протокол № 1) та закріплення за кожним членом Молодіжної ради віку 

молоді, з якими саме будуть працювати члени Молодіжної ради при реалізації 

заходів та проєктів запропонувала затвердити персональний склад Комісій 

Молодіжної ради при Чернігівський обласній державній адміністрації та 

визначення за кожним членом напрямку роботи з молоддю.   

ГОЛОСУВАННЯ: за – 16, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: затвердити персональний склад Комісій Молодіжної ради при 

Чернігівський обласній державній адміністрації та визначення за кожним 

членом напрямку роботи з молоддю, що додається до цього протоколу. 

 

По-другому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, 

яка зазначила, що цього року вперше Україна відповідно до Указу Президента 

України №333/2021 від 28 липня 2021 року «Про День молоді» відзначатиме 

День молоді 12 серпня у Міжнародний день молоді разом з усією світовою 

спільнотою, а не в останню неділю червня, як країни колишнього радянського 

союзу.  

КОВАЛЕНКО Дарину Олегівну – головного спеціаліста відділу з питань 

молоді та організації оздоровлення дітей Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської обласної державної адміністрації, яка також зазначила, що на 

нараді у Департаменті сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної 



державної адміністрації було обговорено питання відзначення цього року Дня 

молоді в умовах дії воєнного стану у зв’язку з повномасштабним вторгненням 

російської федерації проти України. Враховуючи дану ситуацію, є 

розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації 

про заборону проведення масових заходів, за виключенням тих приміщень, де 

є облаштоване укриття або бомбосховище, щоб у разі подачі сигналу-

повідомлення про небезпеку учасники заходу швидко могли пройти до 

захисної споруди. 

ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, 

яка зазначила, що враховуючи результати наради у Департаменті сім’ї, молоді 

та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, в якій я могла брати 

участь, тому пропонується проведення двох заходів у режимі офлайн, а саме: 

1. Зустріч з молоддю в Агенції регіонального розвитку Чернігівської 

області. Пропонується запросити на захід за допомогою попередньої 

реєстрації, за результатами чого кожному буде надіслано персональне 

запрошення із зазначенням дати, часу та місця проведення заходу. 

2. За попередньо запропонованою пропозицією члена Молодіжної ради 

при Чернігівській ОДА ДАНИЛЕНКА Назара Олександровича пропонується 

провести соціальну акцію з роздачі молоді світловідбиваючих флікерів, для 

покращення безпеки руху на Красній площі міста Чернігова. 

 

Голова Молодіжної ради при Чернігівській ОДА ДЗЮБА Юлія 

Анатоліївна оголосила, що засідання покинули члени Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА КУСПЕКОВА Вікторія Вікторівна та УСОВ Іван 

Андрійович, тому було проведено чергову реєстрацію, за результатами якої у 

засіданні беруть участь 14 членів Молодіжної ради при Чернігівській ОДА (9 

особисто присутні у залі проведення засідання, 5 у форматі відеоконференції). 

Кворум є, засідання правомочне та продовжується. 

 

ВИСТУПИЛИ: БОГОМАЗ Максим Миколайович, КОРИЦЬКА Анастасія 

Євгенівна, МАЛЕЦЬ Олександр Дмитрович, МАХНІЙ Інна Миколаївна, 

НІЦЕНКО Людмила Анатоліївна та НОСУЛЯ Артем Олексійович – члени 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, які запропонували пропозиції щодо 

проведення заходів до Дня молоді.   

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

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: провести заходи до Дня молоді в України, а саме: Зустріч з 

молоддю в Агенції регіонального розвитку Чернігівської області та соціальну 

акцію для покращення безпеки руху та підтримки Збройних Сил України. 

 

По-третьому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала обговорити питання про додаткові 

можливості для молоді стажувань в Чернігівській ОДА, органах державної 

влади та місцевого самоврядування Чернігівської області.   



 Голосування з цього питання не відбувалося та рішення не приймалися. 

 

По-четвертому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала обговорити питання про проєкти 

співпраці Молодіжної ради при Чернігівський обласній державній 

адміністрації з партнерськими організаціями. 

 

 Голосування з цього питання не відбувалося та рішення не приймалися. 

 

Різне: 

СЛУХАЛИ: СТРАДОМСЬКОГО Максима Миколайовича – члена 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, який запропонував розпочати 

процедуру обговорення питання вступ Молодіжної ради при Чернігівський 

обласній державній адміністрації до громадської організації «Українська 

асоціація молодіжних рад» та громадської організації «Конгрес молодіжних 

рад України».   

ВИСТУПИЛА: ДЗЮБА Юлія Анатоліївна – голова Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка підтримала пропозицію члена Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА СТРАДОМСЬКОГО Максима Миколайовича та 

запропонувала почати проводити зустріч з вищезазначеними громадськими 

організація для подальшого вступу Молодіжної ради при Чернігівський 

обласній державній адміністрації до них. 

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

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: провести зустрічі з громадською організацією «Українська 

асоціація молодіжних рад» та громадською організацією «Конгрес 

молодіжних рад України» для подальшого вступу Молодіжної ради при 

Чернігівський обласній державній адміністрації до них. 

 

 Чергове засідання Молодіжної ради при Чернігівській ОДА оголошено 

закритим. 

  

 Засідання завершено о 13 годині 15 хвилин. 

 

 

Голова Молодіжної ради  

при Чернігівській ОДА                                               Юлія ДЗЮБА 

 

 

 

Секретар чергового засідання                                              Максим СТРАДОМСЬКИЙ 


