КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 01.03.2017 № 149
м. Краматорськ
Про затвердження складу ради з
питань молодіжної політики та
положення про неї
З метою створення умов для реалізації молодіжної політики у місті, сприяння більш
ефективному розв’язанню актуальних проблем, що виникають у молодіжному середовищі,
відповідно Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні», керуючись Державною цільовою соціальною програмою «Молодь України» на
2016-2020 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016
№ 148, розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації від 28.10.2010 № 607 «Про
обласну молодіжну раду», рішенням Краматорської міської ради від 27.02.2013 № 24/VI-10
«Про затвердження Міської програми «Молодь. Сім’я.» на 2013-2017 роки», керуючись
ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити склад ради з питань молодіжної політики (додаток 1).
2. Затвердити положення про раду з питань молодіжної політики (додаток 2).
3. Вважати таким, що втратили чинність, рішення виконкому Краматорської міської
ради від 07.06.2006 № 227 «Про затвердження складу ради з питань молодіжної політики та
положення про неї» та від 20.04.2011 № 350 «Про затвердження складу ради з питань
молодіжної політики».
4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на управління з
гуманітарних питань (Гореславець).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Чукову Н.В. – заступника
міського голови.

Міський голова

А.В. Панков

Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
01.03.2017 № 149

СКЛАД
ради з питань молодіжної політики
Чукова
Наталія Вікторівна

-

заступник міського голови, голова ради

Гореславець
Андрій Миколайович

-

начальник управління з гуманітарних питань, заступник
голови ради

Сквірська
Марія Володимирівна

-

головний спеціаліст відділу молодіжної політики та у
справах сім’ї управління з гуманітарних питань, секретар
ради
Члени ради:

Велика
Єлизавета Ігорівна

-

методист кімнати підлітків управління з гуманітарних
питань

Гавілей
Данііл Олегович

-

голова ради студентського самоврядування Донецького
національного медичного університету (за згодою)

Дорохов
Микола Дмитрович

-

координатор молодіжної платформи «Вільна Хата» (за
згодою)

Ковальова
Олександра Валеріївна

-

методист кімнати підлітків управління з гуманітарних
питань

Кравченко
Ольга Вікторівна

-

заступник директора з виховної роботи Краматорського
коледжу Донецького національного університету економіки
та торгівлі ім. М. Туган-Барановського (за згодою)

Купріков
Михайло Григорович

-

голова постійної комісії з питань освіти та науки, охорони
здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної
політики, культури, фізкультури та спорту (за згодою)

Ларченко
Аліна Борисівна

-

директор проектів Благодійної організації «Новий день» (за
згодою)

Потапчук
Максим Юрійович

-

голова Національної скаутської організації України Пласт
«Станиця Краматорськ» (за згодою)

Ромашкевич
Дмитро Сергійович

-

голова правління громадської організації «Здоровий вибір»
(за згодою)

3
Продовження додатка 1
Савіна
Ірина Анатоліївна

-

головний спеціаліст
гуманітарних питань

відділу

культури

управління

з

Сімоненко
Віроніка Сергіївна

-

заступник начальника відділу організації працевлаштування
населення міського центру зайнятості (за згодою)

Сініцина
Анастасія Олександрівна

-

юрист Центру громадського контролю «Дій» (за згодою)

Солодовник
Надія Юріївна

-

заступник голови Ради молоді ПАТ «Енергомашспецсталь»
(за згодою)

Сташкевич
Ігор Ігорович

-

заступник голови профспілки Донбаської державної
машинобудівної академії по роботі зі студентами (за
згодою)

Фоміна
Світлана Олександрівна

-

директор
Донбаського
міжрегіонального
професійної реабілітації інвалідів (за згодою)

Цебров
Віталій Сергійович

-

голова громадської організації «Асоціація молоді» ПАТ
«Новокраматорський машинобудівний завод» (за згодою)

центру

Начальник управління
з гуманітарних питань

А.М. Гореславець

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
01.03.2017 № 149
ПОЛОЖЕННЯ
про раду з питань молодіжної політики
1. Рада з питань молодіжної політики (далі - Рада) є консультативно-дорадчим
органом, утвореним при виконкомі міської ради, покликаним сприяти постійному
вдосконаленню державної молодіжної політики, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні
питань, пов’язаних з життям молоді та участю її в усіх сферах життя суспільства і держави.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, Указами
Президента України та Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів
України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
3.1. Сприяння реалізації державної молодіжної політики щодо забезпечення прав
молодих громадян на освіту, охорону здоров’я, працю, соціальний захист, культурний і
духовний розвиток та формування національної свідомості молоді.
3.2. Участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на розв’язання соціальноекономічних, правових, культурних та інших проблем молоді міста.
3.3. Сприяння роботі органів виконавчої влади, громадських організацій у підготовці і
реалізації заходів державної та місцевої молодіжної політики в питаннях, що стосуються
місцевого самоврядування.
3.4. Привернення уваги громадськості до рішення сучасних проблем молоді.
4. Рада для виконання покладених на неї завдань:
4.1. Вивчає та узагальнює стан роботи з молоддю у відділах, управліннях та комітетах
міської ради, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності.
4.2. Налагоджує взаємодію відділів, управлінь та комітетів міської ради, громадських
організацій, вищих та професійно-технічних навчальних закладів міста з питань планування
і проведення роботи з молоддю.
5. Рада має право:
5.1. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій міста необхідні матеріали та інформацію.
5.2. Утворювати в разі потреби тимчасові комісії, експертні та робочі групи, залучати
в установленому порядку до роботи в них посадових осіб органів виконавчої влади,
працівників підприємств, установ і організацій, представників громадських об’єднань (за їх
згодою).
5.3. Проводити наукові конференції, семінари, наради з питань, що належать до її
компетенції, творчі фестивалі та інші заходи, які направлені на вирішення питань, що
стосується молоді.
5.4. Заслуховувати на своїх засіданнях керівників відділів міської ради, керівників
установ та організацій з питань, що належать до компетенції Ради.

Продовження додатка 2
6. Раду очолює голова, який має заступника. Склад ради затверджується рішенням
виконкому міської ради.
7. Діяльність Ради проводиться на громадських засадах.
8. Основною організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться в разі
потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання ради веде голова ради, або його
заступник. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як
половина членів Ради.
9. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її
членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
10. Рішення Ради оформлюються протоколом засідання ради, який підписує
головуючий на засіданні та її секретар. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.
11. Рада систематично інформує громадськість та засоби масової інформації про свою
діяльність.
12. Організаційне та технічне забезпечення діяльності Ради здійснює управління з
гуманітарних питань Краматорської міської ради.

Начальник управління
з гуманітарних питань

А.М. Гореславець

Керуючий справами

А.М. Давискиба

