
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 

 
 
від 10.11.2021  № 144р 
м. Краматорськ      

 
 

Про створення ініціативної групи з 

підготовки проведення установчих 

зборів з обрання членів Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті 
Краматорської міської ради 
 
 

У зв’язку з закінченням строку повноважень складу Молодіжної ради при 

виконавчому комітеті Краматорської міської ради, відповідно до Положення про Молодіжну 

раду при виконавчому комітеті Краматорської міської ради, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Краматорської міської ради від 04.09.2019 № 776, з метою координації 

дій у галузі молодіжної політики, формування активної суспільно-відповідальної позиції 

молоді, залучення її до участі у вирішенні проблем територіальної громади, керуючись ст. 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 
 

1. Створити ініціативну групу з підготовки проведення установчих зборів з обрання 

членів Молодіжної ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради (далі - 
ініціативна група) (додається). 

 
2. Ініціативній групі вжити заходів для проведення установчих зборів з обрання 

членів Молодіжної ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради. 
 
3. Управлінню з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Краматорської 

міської ради спільно з управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради: 
- оприлюднити персональний склад ініціативної групи на офіційному веб-сайті 

Краматорської міської ради у рубриці «Молодіжна рада» протягом 5 робочих днів з дня її 

утворення; 
- розмістити на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради підготовлене 

ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих 

зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад 

ініціативної групи, прізвище та ім’я, електронну адресу, контактний номер телефону 

відповідальної особи не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих 

зборів, протокол установчих зборів - протягом 3 робочих днів з моменту його надходження. 
 
4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження  міського голови від 

03.06.2019 № 37р «Про створення ініціативної групи з підготовки проведення установчих 



зборів з обрання членів Молодіжної ради при виконавчому комітеті Краматорської міської 

ради». 
 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови згідно з розподілом повноважень. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                      Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 



Додаток 
до розпорядження міського голови 
10.11.2021 № 144р 

 
 
 

 СКЛАД 
 ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів з обрання членів 

Молодіжної ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради 
 

ГОРЕСЛАВЕЦЬ 
Андрій Миколайович 

- начальник управління з гуманітарних питань, голова 

ініціативної групи 
 

ТОКАРЕВА 
Аліна Олександрівна  

- інспектор з патріотичного виховання управління з 

гуманітарних питань, секретар ініціативної групи 
 

Члени ініціативної групи: 
 

ДЗЕРЖИНСЬКА 
Ольга Віталіївна 

- голова громадської організації «Молодіжний схід», голова 

молодіжної ради при Донецькій обласній державній 

адміністрації (за згодою) 
 

КОЛОМІЄЦЬ  
Юлія Сергіївна  

- керівник творчого об’єднання комунального позашкільного 

навчального закладу «Донецький обласний дитячо-молодіжний 

центр» (за згодою) 
 

МАЦКІВ 
Вероніка Валеріївна 
 

- начальник відділу молодіжної політики та у справах сім’ї 

управління з гуманітарних питань 

ОЛЬНЄВА 
Ірина Миколаївна 
 

- завідувач сектору внутрішньої політики  

СКВІРСЬКА 
Марія Володимирівна  
 

- головний спеціаліст відділу молодіжної політики та у справах 

сім’ї управління з гуманітарних питань 

СТЕЛЬМАЩУК 
Сергій Миколайович 

- голова правління громадської організації «Асоціація молоді АО 

«Новокраматорський машинобудівний завод», представник 

Молодіжної ради скликання 2018-2021 (за згодою) 
 

ШЕРСТЮК 
Михайло Сергійович 

- начальник відділу інформаційної політики управління з питань 

інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ  
 
 
 
Заступник міського голови                                                                   Олена КАТАЛЬНІКОВА 
 
 
Начальник відділу культури  
управління з гуманітарних питань                                                       Ольга БАРВІНОК 


