
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 838 

 

Про утворення ініціативної групи з 

підготовки установчих зборів молодіжної 

ради при Білоцерківській міській раді 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради від 25 листопада 2021 року № 512/01-09, протокол засідання 

членів молодіжної ради при Білоцерківській міській раді від 22 вересня 2021 року № 3 та у 

зв’язку із закінченням 27 лютого 2022 року повноважень діючого складу молодіжної ради при 

Білоцерківській міській раді, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року 

№1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі 

органи», Програми сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім’ї 

на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 

року № 34-05-VІІІ (зі змінами), виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Утворити ініціативну групу з підготовки установчих зборів молодіжної ради при 

Білоцерківській міській раді та затвердити її персональний склад, що додається. 

2. Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради надати необхідне 

сприяння ініціативній групі з підготовки установчих зборів молодіжної ради при 

Білоцерківській міській раді. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

  



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 15. 12. 2021 р. № 838 

 

 

Персональний склад 

ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

молодіжної ради при Білоцерківській міській раді 

 

Барицький  

Даніїл Сергійович 

учень Білоцерківського навчального-виховного об'єднання 

«Ліцей – Мала академія наук» (за згодою) 
 

Гончарук  

Марина Валентинівна 

 

заступник начальника управління – начальник відділу з 

питань сімейної та молодіжної політики управління з 

питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради 

 

Пустовіт  

Катерина Сергіївна 

 

 

 

педагог-організатор клубу за місцем проживання 

«Молодіжний центр» Комунального закладу позашкільної 

освіти Білоцерківської міської ради Об’єднання клубів за 

місцем проживання «Дивосвіт» 

 

Ліщенко  

Інна Миколаївна 

 

студентка Білоцерківського національного аграрного 

університету (за згодою) 

 

Лановська  

Наталія Дмитрівна 

 

житель м. Біла Церква (за згодою) 

 

 

Ломачинська  

Ірина Михайлівна 

 

представник Громадської організації «Білоцерківська 

федерація волейболу» (за згодою) 

 

Ліщук  

Наталія Вікторівна 

 

 

 

представник Громадської організації «Білоцерківський 

січовий курінь ім. Богдана Хмельницького українського 

дитячо-юнацького товариства «Січ»» (за згодою) 

 

Степченко  

Лілія Вікторівна 

 

представник ініціативної групи молоді «UFO (United 

Friends Organization)» (за згодою) 

 

Тютюнник Максим 

Валерійович 

представник ініціативної групи молоді «ТАСО» (за 

згодою) 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК 


