
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Управління молоді та спорту 

Н А К А З 

 

 

від «06»  квітня  2021  року                                                                          № 14                             

           

Про затвердження складу ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів 

Молодіжної  ради при Виконавчому комітеті  

Кропивницької міської ради  

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, Законом               

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою                

Кабінету Міністрів від 20 червня 2012 р. № 673 «Про утворення               

Молодіжної   ради», постановою  Кабінету  Міністрів від 18 грудня                         

2018 р. № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні 

консультативно – дорадчі  органи», Положенням про Молодіжну раду                    

при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради, затвердженим 

рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 10 травня                          

2011 року № 469, у зв’язку із закінченням  повноважень Молодіжної                   

ради  при  Виконавчому  комітеті  Кропивницької  міської   ради, з метою 

залучення молоді до вирішення актуальних питань для територіальної  

громади  міста  Кропивницького  у  молодіжній  сфері   

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Утворити  ініціативну  групу  з  підготовки  установчих зборів 

Молодіжної  ради  при  Виконавчому комітеті Кропивницької                  

міської   ради (далі – Ініціативна  група)  та  затвердити  її  склад  згідно                      

з  додатком.                 

2. Ініціативній  групі  вжити  заходів  щодо організації та 

проведення установчих зборів Молодіжної  ради  при  Виконавчому              

комітеті   Кропивницької  міської   ради  в  установленому порядку.  

3. Забезпечити організаційно – технічну підтримку засідань  

Ініціативної групи, своєчасне розміщення матеріалів щодо проведення 

установчих  зборів  Молодіжної   ради   при   Виконавчому   комітеті   

Кропивницької міської ради на офіційному веб-сайті міської ради у             

розділі  «Управління  молоді  та  спорту» - «Положення». 

4. Контроль  за  виконанням  даного  наказу  залишаю  за  собою. 

  

Т.в.о. начальника  управління  

молоді та спорту            Катерина ЧЕРКАССЬКА 

 

 

Анна Бірко 35 83 11 
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                                                                                  Додаток до наказу 

                                                                                  управління молоді та спорту 

                                                                                  «06»  квітня  2021 року 

                                                                                  № 14 
 

 

СКЛАД 

ініціативної  групи  з підготовки установчих зборів Молодіжної ради 

при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради 

 

ЧЕРКАССЬКА                     -   заступник начальника управління  

Катерина Володимирівна       молоді та спорту 

 

БІРКО                                   -    провідний спеціаліст відділу сім’ї та 

Анна Олександрівна                молоді управління молоді та спорту 

  

ФІЛІПОВА                          -     голова Молодіжної  ради  VІ скликання 

Вікторія Ліліанівна     

 

КОЛТУНОВА                     -     засновниця  громадського простору 

 Катерина Сергіївна                 Krop:hub Кропивницький, депутат           

                                                     Кропивницької міської ради VIII скликання 

                                                          

ВОЛОХОВА                        -     голова осередку Національної скаутської 

Анна  Ігорівна                           організації  «Пласт»  у Кропивницькому  

 

 

 

 

Т.в.о. начальника 

управління молоді та спорту                                Катерина  ЧЕРКАССЬКА 


