
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

МОЛОДІЖНА РАДА                                                                                                                  

ПРИ ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ПРОТОКОЛ № 3 

чергового засідання Молодіжної ради при                                                          

Чернігівській обласній державній адміністрації 

 

Дата проведення: 19 серпня 2022 року 

Місце проведення: зал засідань № 2 Чернігівської обласної державної 

адміністрації (вул. Шевченка, 7, м. Чернігів) 

 

Головуючий на засіданні: ДЗЮБА Юлія Анатоліївна – голова Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА;  

Секретар засідання: СТРАДОМСЬКИЙ Максим Миколайович – секретар 

чергового засідання Молодіжної ради при Чернігівській ОДА; 

 

Присутні члени молодіжної ради: 

 

АРЕФ’ЄВ Богдан Вікторович (присутній у форматі відеоконференції) 

БОГОМАЗ Максим Миколайович 

ГАРКАВКО Антон Анатолійович (присутній у форматі відеоконференції) 

ДАНИЛЕНКО Назар Олександрович  

ДЗЮБА Юлія Анатоліївна 

КОРИЦЬКА Анастасія Євгенівна (присутній у форматі відеоконференції) 

КУСПЕКОВА Вікторія Вікторівна (присутній у форматі відеоконференції) 

ЛИТВИН Олександр Олександрович (присутній у форматі відеоконференції) 

МАЛЕЦЬ Олександр Дмитрович (присутній у форматі відеоконференції) 

НІЦЕНКО Людмила Анатоліївна 

НОСУЛЯ Артем Олексійович 

ПОЛЄТАВКІН Максим Олександрович 

ПОХИЛЕЦЬ Олександр Вікторович (присутній у форматі відеоконференції) 

СТРАДОМСЬКИЙ Максим Миколайович (присутній у форматі відеоконференції) 

ШВИДКОВ Дмитро Андрійович (присутній у форматі відеоконференції) 

ЯКУБОВСЬКИЙ Георгій Олександрович (присутній у форматі відеоконференції) 

 

Відсутні члени молодіжної ради: 

 

СИВОКІНЬ Вероніка Михайлівна 

МАХНІЙ Інна Миколаївна 

УСОВ Іван Андрійович 



ЄРМОЛЕНКО Ірина Володимирівна 

РИЧКОВ Євгеній Валентинович 

САВЧУК Валерія Анатоліївна 

САНЧЕНКО Олександр Романович 

 

Присутні: 

 

ГОЛУБ В’ячеслав Львович – заступник директора Департаменту сім’ї, молоді 

та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації – начальник 

управління у справах сім’ї та молоді 

СЕМЕНЧЕНКО Сергій Михайлович – начальник відділу з питань молоді та 

організації оздоровлення дітей управління у справах сім’ї та молоді 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної 

адміністрації 

КОБИСЯ Микола Володимирович – голова громадської організації «Конгрес 

молодіжних рад України» 

 

 Засідання Молодіжної ради при Чернігівській ОДА розпочато                                               

об 12 годині 38 хвилин. 

 

Голова Молодіжної ради при Чернігівській ОДА ДЗЮБА Юлія 

Анатоліївна оголосила, що у засіданні зареєструвалися та беруть участь                               

16 членів Молодіжної ради при Чернігівській ОДА (7 особисто присутні у залі 

проведення засідання, 9 у форматі відеоконференції). Кворум є, засідання 

правомочне та оголошується відкритим. 

 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка у зв’язку з відсутністю на засіданні секретаря 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА УСОВА Івана Андрійовича 

запропонувала обрати члена Молодіжної ради при Чернігівській ОДА 

СТРАДОМСЬКОГО Максима Миколайовича секретарем чергового засідання 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА та покласти на нього повноваження 

ведення протоколу засідання.   

ГОЛОСУВАННЯ: за – 15, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, 

(рішення прийнято більшістю голосів). 

ВИРІШИЛИ: обрати СТРАДОМСЬКОГО Максима Миколайовича 

секретарем чергового засідання Молодіжної ради при Чернігівській ОДА та 

покласти на нього повноваження ведення протоколу засідання. 

 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала затвердити попередньо 

запропонований порядок денний чергового засідання Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА.   

ГОЛОСУВАННЯ: за – 16, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 



ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний чергового засідання Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про підсумки відзначення Міжнародного дня молоді в Чернігівській 

області. 

2. Про вступ Молодіжної ради при Чернігівський обласній державній 

адміністрації до громадської організації «Конгресі молодіжних рад України» 

та обрання делегованого представника.  

3. Про участь у Конкурсі ініціатив, розроблених молодіжними радами - 

учасницями ініціативи "Діалоги Перемоги".  

4.  Про обговорення молодіжних ініціатив та проєктів Чернігівської 

області для надання їх на розгляд Чернігівський обласній державній 

адміністрації.  

5. Про виключення зі складу членів Молодіжної ради при Чернігівський 

обласній державній адміністрації. 

6. Про публічне оголошення до набору у Молодіжну раду при 

Чернігівський обласній державній адміністрації. 

7. Різне. 

 

По-першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала підвести підсумки відзначення 

Міжнародного дня молоді в Чернігівській області.   

ВИСТУПИВ: СТРАДОМСЬКИЙ Максим Миколайович – член Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА, який запропонував прийняти інформацію про 

підсумки відзначення Міжнародного дня молоді в Чернігівській області до 

відома та врахувати їх в подальшій роботі Молодіжної ради.   

ГОЛОСУВАННЯ: за – 16, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 

ВИРІШИЛИ: прийняти до відома інформацію про підсумки відзначення 

Міжнародного дня молоді в Чернігівській області та врахувати їх в подальшій 

роботі Молодіжної ради. 

 

По-другому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, 

яка запропонувала обговорити питання вступу Молодіжної ради при 

Чернігівський обласній державній адміністрації до громадської організації 

«Конгресі молодіжних рад України» та обрання делегованого представника.  

КОБИСЮ Миколу Володимировича – голову громадської організації 

«Конгрес молодіжних рад України», який розповів про діяльність Конгресу та 

участь молодіжних рад України в реалізації державної молодіжної політики та 

спільних ініціатив та проєктів. 



ВИСТУПИЛИ:  

ДЗЮБА Юлія Анатоліївна – голова Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, 

яка запропонувала обрати СТРАДОМСЬКОГО Максима Миколайовича 

делегованим представником Молодіжної ради при Чернігівський обласній 

державній адміністрації в громадській організації «Конгресі молодіжних рад 

України».  

НОСУЛЯ Артем Олексійович – член Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, 

який запропонував підтримати пропозицію голови Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА ДЗЮБИ Юлії Анатоліївни обрати СТРАДОМСЬКОГО 

Максима Миколайовича делегованим представником Молодіжної ради при 

Чернігівський обласній державній адміністрації в громадській організації 

«Конгресі молодіжних рад України».   

ГОЛОСУВАННЯ: за – 15, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, 

(рішення прийнято більшістю голосів). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Вступити Молодіжній раді при Чернігівський обласній державній 

адміністрації до громадської організації «Конгрес молодіжних рад України». 

2. Обрати СТРАДОМСЬКОГО Максима Миколайовича делегованим 

представником Молодіжної ради при Чернігівський обласній державній 

адміністрації в громадській організації «Конгресі молодіжних рад України». 

 

По-третьому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала обговорити участь Молодіжної ради 

при Чернігівській ОДА у Конкурсі ініціатив, розроблених молодіжними 

радами - учасницями ініціативи "Діалоги Перемоги" та написання проєктної 

заявки.   

ВИСТУПИЛИ:  

ЛИТВИН Олександр Олександрович – заступник голови Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, який запропонував утворити робочу групу, яка буде 

займатися питанням участі Молодіжної ради при Чернігівській ОДА у 

Конкурсі ініціатив, розроблених молодіжними радами - учасницями ініціативи 

"Діалоги Перемоги" та написання проєктної заявки.  

МАЛЕЦЬ Олександр Дмитрович – член Молодіжної ради при Чернігівській 

ОДА, який запропонував підтримати пропозицію заступника голови 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА ЛИТВИНА Олександра 

Олександровича утворити робочу групу, яка буде займатися питанням участі 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА у Конкурсі ініціатив, розроблених 

молодіжними радами - учасницями ініціативи "Діалоги Перемоги" та 

написання проєктної заявки.  

ГОЛОСУВАННЯ: за – 16, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято більшістю голосів). 

ВИРІШИЛИ: утворити робочу групу для участі Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА у Конкурсі ініціатив, розроблених молодіжними радами - 

учасницями ініціативи "Діалоги Перемоги" та написання проєктної заявки. 



По-четвертому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала обговорити молодіжні ініціативи та 

проєкти Чернігівської області для надання їх на розгляд Чернігівський 

обласній державній адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: ПОХИЛЕЦЬ Олександр Вікторович, ЯКУБОВСЬКИЙ 

Георгій Олександрович, ЛИТВИН Олександр Олександрович, НІЦЕНКО 

Людмила Анатоліївна, ПОЛЄТАВКІН Максим Олександрович, БОГОМАЗ 

Максим Олександрович та НОСУЛЯ Артем Олексійович – члени Молодіжної 

ради при Чернігівській ОДА, які запропонували свої молодіжні ініціативи та 

проєкти для реалізації їх на території Чернігівської області в найближчий час.  

ГОЛОСУВАННЯ: за – 16, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято більшістю голосів). 

ВИРІШИЛИ: прийняти в роботу молодіжні ініціативи та проєкти для 

реалізації їх на території Чернігівської області в найближчий час 

запропоновані членами Молодіжної ради при Чернігівській ОДА та 

закріплення за ними відповідальності за їх реалізацію. 

 

По-п’ятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, 

яка запропонувала обговорити питання про виключення зі складу членів 

Молодіжної ради при Чернігівський обласній державній адміністрації, адже 

відповідно до Положення та Регламенту Молодіжної ради при Чернігівській 

обласній державній адміністрації члени Молодіжної ради при Чернігівській 

ОДА які відсутні на засіданні більше ніж два рази підряд можуть бути 

виключенні зі складу. 

СТРАДОМСЬКОГО Максима Миколайовича – секретаря чергового засідання 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, який зазначив, що за результатами 

обробки інформації щодо присутності членів Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА у засіданнях 23 червня та 03 серпня 2022 року два рази 

підряд були відсутні 6 членів Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, а саме: 

ПОХИЛЕЦЬ Олександр Вікторович, РИЧКОВ Євгеній Валентинович, 

САВЧУК Валерія Анатоліївна, САНЧЕНКО Олександр Романович, 

ШВИДКОВ Дмитро Андрійович та ЯКУБОВСЬКИЙ Георгій Олександрович. 

З них 3 члени Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, а саме: ПОХИЛЕЦЬ 

Олександр Вікторович, ШВИДКОВ Дмитро Андрійович та ЯКУБОВСЬКИЙ 

Георгій Олександрович були відсутні з поважних причин попередньо 

попередивши голову та секретаря Молодіжної ради при Чернігівській ОДА до 

проведення засідання у відповідності Регламенту Молодіжної ради при 

Чернігівській обласній державній адміністрації. Щодо інших членів 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, а саме: РИЧКОВ Євгеній 

Валентинович, САВЧУК Валерія Анатоліївна та САНЧЕНКО Олександр 

Романович інформація відсутня. 



ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, 

яка зазначила, що попередньо вона направляла повідомлення до членів 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА РИЧКОВА Євгена Валентиновича, 

САВЧУК Валерії Анатоліївни та САНЧЕНКА Олександра Романовича щодо 

визначення причин їх відсутності. За результатами проведеного діалогу 

САВЧУК Валерія Анатоліївна повідомила, що зараз знаходиться за кордоном 

та в найближчий час буде повертатися на територію України, але участь у 

діяльності та присутньою на засіданнях Молодіжної ради при Чернігівській 

ОДА не зможе бути за сімейними обставинами. РИЧКОВ Євгеній 

Валентинович та САНЧЕНКО Олександр Романович на повідомлення не 

відповіли, в результаті чого відповідь відсутня. 

ВИСТУПИЛИ:  

ЛИТВИН Олександр Олександрович – заступник голови Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, який зазначив, що ним щойно була проведена телефонна 

розмова з  членом Молодіжної ради при Чернігівській ОДА РИЧКОВИМ 

Євгеном Валентиновичем, який сказав, що перепрошує, що попередньо не 

повідомив про причину свої відсутності у відповідності Регламенту 

Молодіжної ради при Чернігівській обласній державній адміністрації, адже 

зараз знаходиться на роботі, та займається реалізацією важливого питання 

(відновлення роботи після активних воєнних (бойових) дій на території 

Чернігівської області у лютому-березні 2022 року) та пообіцяв бути присутнім 

на наступному засіданні Молодіжної ради при Чернігівській ОДА.  

НОСУЛЯ Артем Олексійович – член Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, 

який зазначив, що члени Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, які не 

беруть участь у діяльності та присутні на засіданнях Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА мають бути виключені відповідно до Положення та 

Регламенту Молодіжної ради при Чернігівській обласній державній 

адміністрації. 

СТРАДОМСЬКИЙ Максим Миколайович – член Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, який запропонував направити до членів Молодіжної ради 

при Чернігівській ОДА РИЧКОВА Євгена Валентиновича, САВЧУК Валерії 

Анатоліївни та САНЧЕНКА Олександра Романовича офіційний лист 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА в якому попередити про можливе 

виключення зі складу членів Молодіжної ради при Чернігівський обласній 

державній адміністрації у разі відсутності на наступному засіданні 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА без попереднього повідомлення про 

причину відсутності відповідно до Регламенту Молодіжної ради при 

Чернігівській обласній державній адміністрації. 

ДЗЮБА Юлія Анатоліївна – голова Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, 

яка запропонувала підтримати пропозиції члена Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА СТРАДОМСЬКОГО Максима Миколайовича направити 

до членів Молодіжної ради при Чернігівській ОДА РИЧКОВА Євгена 

Валентиновича, САВЧУК Валерії Анатоліївни та САНЧЕНКА Олександра 

Романовича офіційний лист Молодіжної ради при Чернігівській ОДА в якому 

попередити про можливе виключення зі складу членів Молодіжної ради при 



Чернігівський обласній державній адміністрації у разі відсутності на 

наступному засіданні Молодіжної ради при Чернігівській ОДА без 

попереднього повідомлення про причину відсутності відповідно до 

Регламенту Молодіжної ради при Чернігівській обласній державній 

адміністрації. 

ГОЛОСУВАННЯ: за – 16, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято більшістю голосів). 

ВИРІШИЛИ: направити до членів Молодіжної ради при Чернігівській ОДА 

РИЧКОВА Євгена Валентиновича, САВЧУК Валерії Анатоліївни та 

САНЧЕНКА Олександра Романовича офіційний лист Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА в якому попередити про можливе виключення зі складу 

членів Молодіжної ради при Чернігівський обласній державній адміністрації 

у разі відсутності на наступному засіданні Молодіжної ради при Чернігівській 

ОДА без попереднього повідомлення про причину відсутності відповідно до 

Регламенту Молодіжної ради при Чернігівській обласній державній 

адміністрації. 

 

По-шостому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатоліївну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка запропонувала зняти це питання «Про публічне 

оголошення до набору у Молодіжну раду при Чернігівський обласній 

державній адміністрації» з розгляду порядку денного чергового засідання 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА для доопрацювання цього питання 

та внести його повторно на розгляд засідання Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА у разі необхідності. 

ГОЛОСУВАННЯ: за – 16, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято більшістю голосів). 

ВИРІШИЛИ: зняти питання «Про публічне оголошення до набору у 

Молодіжну раду при Чернігівський обласній державній адміністрації» з 

розгляду порядку денного чергового засідання Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА для доопрацювання цього питання та внести його повторно 

на розгляд засідання Молодіжної ради при Чернігівській ОДА у разі 

необхідності. 

 

Різне: 

СЛУХАЛИ: ДЗЮБУ Юлію Анатолівну – голову Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА, яка зазначила, що кореспондентка телеканалу «Суспільне 

Чернігів» Дар’я ЯНУШКЕВИЧ, яка була спікером заходу до Дня молоді 

організованого Молодіжною радою при Чернігівській ОДА публічно в 

соціальних мережах запропонувала нашій команді Молодіжної ради при 

Чернігівській ОДА долучитися до розбору завалів будинків, які постраждали 

внаслідок активних воєнних (бойових) дій на території Чернігівської області у 

лютому-березні 2022 року у місті Чернігові.  

ГОЛОСУВАННЯ: за – 16, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, 

(рішення прийнято одноголосно). 



ВИРІШИЛИ: долучитися до розбору завалів будинків, які постраждали 

внаслідок активних воєнних (бойових) дій на території Чернігівської області у 

лютому-березні 2022 року у місті Чернігів. 

  

СЛУХАЛИ: СТРАДОМСЬКОГО Максима Миколайовича – члена 

Молодіжної ради при Чернігівській ОДА, який звернувся до заступника 

директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної 

державної адміністрації – начальника управління у справах сім’ї та молоді 

ГОЛУБА В’ячеслава Львовича з проханням надати Молодіжній раді при 

Чернігівській ОДА інформацію про молодіжні консультативно-дорадчі органи 

у міських, селищних та сільських територіальних громадах Чернігівської 

області для налагодження співпраці та реалізації у майбутньому спільних 

молодіжних ініціатив та проєктів. 

ВИСТУПИВ: ГОЛУБ В’ячеслав Львович – заступник директор Департаменту 

сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації – 

начальник управління у справах сім’ї та молоді, який зазначив, що зараз 

Департамент оновлює інформацію з питання діяльності молодіжних 

консультативно-дорадчих органів у міських, селищних та сільських 

територіальних громадах Чернігівської області, даний запит був направлений 

до органів місцевого самоврядування області та в термін до 01 вересня 2022 

року мають надати відповідь після чого Департаментом без заперечень буде 

надана дана інформація Молодіжній раді при Чернігівській ОДА. 

 Голосування з цього питання не відбувалося та рішення не приймалися. 

 

 

 Чергове засідання Молодіжної ради при Чернігівській ОДА оголошено 

закритим. 

  

 Засідання завершено о 14 годині 10 хвилин. 

 

 

 

 

Голова Молодіжної ради  

при Чернігівській ОДА                                                                                 Юлія ДЗЮБА 

 

 

 

Секретар чергового засідання                                              Максим СТРАДОМСЬКИЙ 

 


