
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

 

від 17.09.2020   №366 
                     м.Покровськ 

 

 

Про затвердження персонального складу молодіжної ради при виконавчому 

комітеті Покровської міської ради в новій редакції 

 

 

 З метою забезпечення раціонального формування державної молодіжної 

політики, сприяння більш ефективному розв’язанню актуальних проблем, що 

виникають у молодіжному середовищі та на виконання Постанови Кабінету 

Міністрів України  від 18.12.2018 року №1198 «Про затвердження типових 

положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи», на підстав 

протоколу №7 від 03.09.2020 року засідання молодіжної ради при виконавчому 

комітеті Покровської міської ради, керуючись статтями 40, 59 Закону України 

від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити персональний склад молодіжної ради при виконавчому 

комітеті Покровської міської ради в новій редакції (додається). 

2. Рішення виконкому від 17.07.2019 № 261 «Про затвердження 

персонального складу молодіжної ради при виконавчому комітеті Покровської 

міської ради» визнати таким, що втратило чинність. 

 

 

 

В.п. міського голови        О.Требушкін 

 

 
 

 

  

 
 

 

 



       ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому   

           міської ради  

від  17.09.2020   №366 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

молодіжної ради при виконавчому комітеті Покровської міської ради 

 

Бензарь  

Антон Єгорович 

 

- представник студентського самоврядування 

Державного вищого навчального закладу 

«ДонНТУ»  (за згодою) 

Бражко 

Євген Олександрович 
- представник громадської організації 

«Майстерня ідеї» (за згодою) 

Гергуленко  

Тетяна Сергіївна 
- представник учнівського самоврядування 

загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

міської ради (за згодою) 

Євтушевський  

Єгор Андрійович 
- представник громадської організації 

«ВелоТАК» (за згодою) 

Жорін  

Ігор Віталійович 

  

- представник Донецького обласного осередку 

всеукраїнської молодіжної громадської 

організації «Національна організація скаутів 

України» (за згодою) 

Заволока  

Анастасія Євгенівна 

- представник учнівського самоврядування 

загально-освітньої школи І-ІІ ступенів№15 

міської ради (за згодою) 

Касьянова  

Кристина Дмитрівна 
- представник учнівського самоврядування 

загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №12 

міської ради (за згодою) 

Левенцова  

Олександра Віталіївна 
- представник учнівського самоврядування 

загально-освітньої школи І-ІІ ступенів №6 

міської ради (за згодою) 

Марін  

Ілля Андрійович 

 

- представник учнівського самоврядування 

загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

міської ради (за згодою) 

Мерзлікіна  

Єлизавета Артемівна 
- представник учнівського самоврядування 

Багатопрофільної гімназії міської ради 

(за згодою) 

Мироненко  

Богдан Сергійович 
- представник громадської організації  

«Покровський клуб квіткарів «Троянда»     

(за згодою) 

Шутько  

Ілля Сергійович 
- представник учнівського самоврядування 

Красноармійського міського ліцею «Надія»   

(за згодою) 

Юркін  

Ігор Олександрович 

 

- президент громадської організації 

«Федерація регбіліг Донецької області» (за 

згодою) 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради          А. Жук 



 

 


