
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від _12.05.2021__  № __206рг_ 
                                    м.Покровськ 

 
 

 

Про ініціативну групу 

з проведення установчих зборів 

щодо формування нового складу 

молодіжної ради при виконкомі 

Покровської міської ради 

 

 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 

грудня 2018 року №1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні 

консультативно-дорадчі органи», керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» - 

 

 1. Створити ініціативну групу з проведення установчих зборів щодо формування 

нового складу молодіжної ради при виконкомі Покровської міської ради (далі – 

ініціативна група). 

  

 2. Затвердити: 

 а) кількісний склад ініціативної групи у кількості 9 осіб; 

  б) персональний склад ініціативної групи (додається). 

 

 3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на сектор у 

справах сім’ї та молоді Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради (Штурхецька), 

контроль – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Ідрісову М.О. 

 

 

 

Міський голова          Р. Требушкін  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

від _12.05.2021__  № __206рг_ 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

ініціативної групи з проведення установчих зборів щодо формування нового  

складу молодіжної ради при виконкомі Покровської міської ради 

 

Ідрісова  

Маргарита Олександрівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Штурхецька 

Яна Вікторівна 

 

- 

 

завідувач сектору у справах сімї та молоді 

Управління сім’ї, молоді та спорту міської 

ради 

 

Пишна  

Вікторія Геогіївна 

- начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради та її 

виконавчих органів 

 

Жорін  

Ігор Віталійович 

- представник Донецького обласного 

осередку Всеукраїнської молодіжної 

організації «Національна організація 

скаутів України», (за згодою) 

 

Кугаєнко  

Дар’я Іванівна 

- представник студентського 

самоврядування КЗ «Покровський 

фаховий педагогічний коледж»,  

(за згодою) 

 

Мироненко  

Богдан Сергійович 

- представник громадської організації 

«Покровський клуб квіткарів Троянда» 

(за згодою) 

 

Оліщук 

Катерина Петрівна 

- член ВДС «Екологічна варта», (за згодою) 

 

Станцой  

Антоніна Сергіївна 

 

- 

 

член ГО «Молодіжна Ліга Майбутніх 

Поліцейських», (за згодою) 

 

 

Юркін  

Ігор Олександрович 

 

- 

 

президент ГО "Федерація регбіліг 

Донецької області», (за згодою) 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради      А. Жук 

 

 

 

 

 

 


