
Протокол № 1 
засідання ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів 

молодіжної ради при Білоцерківській міській раді 

м, Біла Церква Комунальний заклад позашкільної 
21 грудня 2021 року освіти Білоцерківської міської 

ради 
Об'єднання клубів за місцем 
проживання "Дивосвіт" клуб за 
місцем проживання "Молодіжний 
центр" 
(бульвар Михайла Гру шевського 6) 

ПРИСУТНІ: члени ініціативної групи: Тютюнник М. В., Лановська Н. Д.. Степченко Л. В., 
Гончарук М. В., Дорошенко К. С. Ліщенко І. М. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про обрання голови та секретаря зборів. 

(Доповідач: член ініціативної групи Гончарук М. В.) 
ВИРІШИЛИ: 
Обрати головою зборів Лановську Н. Д.. секретарем - Степченко Л. В. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»- 6 
«Проти» -0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 
2. Про визначення дати, часу, місця проведення установчих зборів молодіжної ради при 
Білоцерківській міській раді 

(Доповідач: голова ініціативної групи Лановська Н. Д.) 
ВИРІШИЛИ: 
Призначити проведення установчих зборів молодіжної ради при Білоцерківській міській 
раді на 03 лютого 2022 року о 16 годині у приміщенні Молодіжного центру (б-р Михайла 
Грушевського 6) 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 
3. Про затвердження пропозицій шодо порядку денного установчих зборів молодіжної ради 
при Білоцерківській міській раді 

(Доповідач член ініціативної групи Гончарук М. В.) 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити Порядок денний установчих зборів молодіжної ради при Білоцерківській 
міській раді (додаток 2). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 6 
«Проти» - 0 

-



«Утримались» - О 
Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 
4. Про затвердження порядку подання заяв для участі в установчих зборах молодіжної ради 
при Білоцерківській міській раді 

(Доповідач: член ініціативної групи Гончарук М. В.) 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити порядок подання заяв для участі в установчих зборах молодіжної ради при 
Білоцерківській міській раді (додаток 1). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - б 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 
5. Про визначення відповідальної особи з прийому заяв для участі в установчих зборах 
молодіжної ради при білоцерківській міській раді (з наданням згоди на оприлюднення 
номера телефона та електронної адреси для комунікації). 

(Доповідач: голова ініціативної групи Лановська Н. Д.) 

ВИРІШИЛИ: 
Визначити відповідальною особою з прийому заяв для участі в установчих зборах 
молодіжної ради при Білоцерківській міській раді (з наданням згоди на оприлюднення 
номера телефона та електронної адреси для комунікації) Степченко Л.В.. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»- 6 
«Проі и» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 
6. Про затвердження зразка згоди на обробку персональних даних кандидата до участі в 
установчих зборах молодіжної ради при Білоцерківській міській раді. 

(Доповідач: голова ініціативної групи Лановська Н. Д.) 
ВИРІШИЛИ: 
Затвердити зразок надання згоди на обробку персональних даних кандидата до участі в 
установчих зборах молодіжної ради при Білоцерківській міській раді (додаток 2). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 
7. Про затвердження зразка заяви для участі в установчих зборах молодіжної ради при 
Білоцерківській міській раді. 

(Доповідач: голова ініціативної групи Лановська Н. Д.) 
ВИРІШИЛИ: 



Затвердити зразок заяви для участі в установчих зборах молодіжної ради при 
Білоцерківській міській раді (додаток 3). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 
8. Про визначення відповідальної особи за оприлюднення на офіційному веб-сайті 
Білоцерківської міської ради повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення 
установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про 
склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону 
відповідальної особи для прийому заяв для участі в установчих зборах молодіжної ради 
при Білоцерківській міській раді 

(Доповідач: голова ініціативної групи Лановська II. Д.) 
ВИРІШИЛИ: 
Визначити відповідальною особою за оприлюднення на офіційному веб-сайті 
Білоцерківської міської ради повідомлення про дату. час. місце, порядок проведення 
установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про 
склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону 
відповідальної особи для прийому заяв для участі в установчих зборах молодіжної ради 
при Білоцерківській міській раді Гончарук М.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 
9, Про визначення уповноваженого представника ініціативної групи для відкриття 
установчих зборів молодіжної ради при Білоцерківській міській раді. 

(Доповідач: голова ініціативної групи Лановська II. Д.) 
ВИРІШИЛИ: 
Визначити уповноваженим представником ініціативної групи для відкриття установчих 
зборів молодіжної ради при Білоцерківській міській раді Ліщенко І.М. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утримались» -0 

Рішення прийнято. 

Голова зборів Лановська Н.Д. 

Секретар зборів Стспченко Л.В. 



Додаток 2 
Затверджено рішенням ініціативної 

групи з підготовки проведення 
установчих зборів Молодіжної ради 

при Білоцерківській міській раді 
від 21.12.2021 р. 

Голові ініціативної групи з підготовки 
складу Молодіжної ради при 
Білоцерківській міській раді 

Згода 
на обробку персональних даних 

Я, 
(народився року, паспорт серія № , 
виданий 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з ціллю ведення бази 
персональних даних та з метою забезпечення кадрового діловодства, підготовки відповідно 
до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань 
персоналу, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у 
сфері трудових правовідносин даю згоду на: 
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (зокрема відомості 
про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, 
підвищення кваліфікації, паспортні дані, дані про нагороди; відомості про декларування 
доходів, зобов’язання фінансового характеру та відомості про майновий стан державного 
службовця і особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та 
членів сім’ї, автобіографічні дані, відомості про трудову діяльність, особисті відомості (вік, 
стать, родинний стан, склад сім’ї тощо), відомості про зареєстроване або фактичне місце 
проживання, відомості про перебування на військовому обліку, дані, що стосуються стану 
здоров’я в межах, визначених законодавством, дані, щодо періоду надання відпусток, дані, 
що підтверджують право працівника на пільги, встановлені законодавством, дані про 
присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, електронні ідентифікаційні дані 
(біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото); 
використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих 
даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи 
службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання 
часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, 
пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону); 
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних 
щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 
зазначеного Закону); 
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних 
даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних 
відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону). 

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк 
уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх 
персональних даних. 

20 р. 
(підпис) 



Додаток 3 
Затверджено рішенням ініціативної 

групи з підготовки проведення 
установчих зборів Молодіжної ради при 

Білоцерківській міській раді 
від 21.12.2021 р. 

БЛАНК ОРГАНІЗАЦІЇ 

вих. № від 

Голові ініціативної групи з підготовки 
складу молодіжної ради при 
Білоцерківській міській раді 
Лановській Н. Д. 

Просимо Вас долучити представника від ГО «Успіх» Іванова Івана Івановича, тел. 
0501234567, до участі в установчих зборах щодо формування складу молодіжної ради при 
Білоцерківській міській раді. 

Необхідний пакет документів додається, а саме: 

– витяг з протоколу засідання керівного органу організації засвідчене печаткою (у разі 
наявності) з рішенням про делегування кандидата до складу молодіжної ради при 
Білоцерківській міській раді 

– письмова згода делегованого представника до молодіжної ради при Білоцерківській 
міській раді на обробку його персональних даних; 

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із 
зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті 
громадянського суспільства, контактної інформації. 

З повагою 

голова організації 



Додаток 1 
до рішення ініціативної групи 

з підготовки проведення установчих 
зборів Молодіжної ради при 
Білоцерківській міській раді 

№1 від 21.12.2021 р. 

Порядок подання заяв 
для участі в установчих зборах молодіжної ради при Білоцерківській 

міській раді 

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, 
підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства 
або заява жителя Білоцерківської міської територіальної громади, який делегується до 
складу молодіжної ради за ініціативи громадян України, які є мешканцями нашого громади 
(5-10 осіб) (за згодою). 

До заяви додаються: 

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту 
громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах 
представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу молодіжної ради; 

лист-звернення мешканців Білоцерківської міської територіальної громади, які 
делегують представника: 

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства 
(жителя Білоцерківської міської територіальної громади) із зазначенням його прізвища, 
імені, по батькові, дати та місця народження, посади, місця роботи, посади в інституті 
громадянського суспільства, контактної інформації; 

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази 
персональних даних його членів згоди делегованого таким інститутом представника на 
обробку його персональних даних або письмова згода делегованого представника на 
обробку його персональних даних. 

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів 
до їх проведення. 

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського 
суспільства, вимогам цього Положення про молодіжну раду при Білоцерківській міській 
раді, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих 
зборів у письмовій та в електронній формі інформує про це інститут громадянського 
суспільства з пропозицією щодо усунення таких невідповідностей протягом 7 календарних 
днів. 

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського 
суспільства , ініціативна група складає за 7 календарних днів до проведення установчих 
зборів список кандидатів до складу Ради, які братимуть участь в установчих зборах, та 
список осіб, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для 
відмови. 

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в 
установчих зборах є: 



невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства вимогам 
Положення про молодіжну раду; 

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих 
документів зазначеним вимогам у строк, протягом 7 календарних днів; 

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним 
представника, вимогам, установленим підпунктом 5.1.. розділу 5 Положення про 
молодіжну раду при Білоцерківській міській раді* 

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в 
установчих зборах; 

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом 
надсилання ініціативній групі офіційного листа за підписом уповноваженої особи керівного 
органу такого інституту; 

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника 
для участі в установчих зборах, у процесі припинення. 

Список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих 
зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в 
участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати 
діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки 
кандидатів, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих 
зборів, погоджена з управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 
оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на 
офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб. 

* 5.1. До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 
35 років, які є: 

- представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів 
громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у 
сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку та/або провадять 
діяльність на території Білоцерківської міської територіальної громади (за згодою); 

- представниками закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським або 
студентським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою); 

- жителями Білоцерківської міської територіальної громади, які делегуються до 
складу молодіжної ради за ініціативи громадян України, які є мешканцями громади (5-10 
осіб) (за згодою). 


