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ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

    10.01.2023                                      м. Шостка                                          № 1-од

Про створення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню молодіжної ради  на 2023-2025 роки







         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення права громадян на участь у формуванні складу молодіжної ради, відповідно до Типового положення про молодіжний консультативно-дорадчий орган місцевого рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи» від 18 грудня 2018 року № 1198, з метою створення сприятливих соціальних передумов для формування громадянської активності молоді та дітей для їх життєвого самовизначення і самореалізації, активізації участі молоді у соціально-економічному, політичному та культурному житті Шосткинської міської територіальної громади, забезпечення комплексного та системного підходу суб’єктів молодіжної політики шляхом координації зусиль та засобів, подолання їх відокремленості у справі захисту громадсько-політичних, соціальних прав та інтересів молоді, розвиток їх громадянської та соціальної активності, формування духовної культури та патріотичного світогляду молоді:

        1. Створити ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню складу молодіжної ради на 2023-2025 роки  та затвердити її персональний склад згідно з Додатком. 
        2. Провести установчі збори по формуванню  складу молодіжної ради на 2023-2025 роки  10  березня  2023 року.
        3. Дане розпорядження  оприлюднити на офіційному сайті Шосткинської міської ради
        


Міський голова		                                                              Микола НОГА

  



       Додаток   
      до розпорядження 
                                                                                         міського голови  
                                                                                         від  10.01.2023 № 1-од
                    
Склад
ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню Молодіжної ради на 2023-2025 роки


Бондарець С.М.              -   член обласної   молодіжної ради                                           (за згодою), голова ініціативної групи;
  Коляда Л.М.                  - головний спеціаліст відділу молоді, секретар  ініціативної групи.
                         Члени ініціативної групи:
       Харламова М.В
-
заступник міського голови; 
       Сокульська О.Ф.
-
начальник відділу молоді ШМР;

        Рекун Т.А.                       - голова ГО « Молодіжний центр «ШУМ»   
                                                      ( за згодою);
       Волинець Т.В.                 -    начальник відділу  з питань 
                                                       внутрішньої політики.

 
	









	    


                       
 







Заступник міського  голови - 
т.в.о керуючого справами виконкому 

                      Марина ХАРЛАМОВА


























	

