
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_27 січня 2022____ року               м. Старокостянтинів                       № _______15________ 

 

Про створення координаційної 

ради з питань молодіжної 

політики при виконавчому 

комітеті Старокостянтинівської 

міської ради 

 

З метою забезпечення умов, необхідних для розвитку потенціалу і 

самореалізації молоді, її участі та інтеграції в суспільне життя, підготовки до 

самостійної професійної діяльності, успішної реалізації і соціалізації в 

суспільстві, розвитку національної свідомості на основі суспільно - державних 

цінностей та відповідального громадянства, запровадження ефективних 

механізмів системної взаємодії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та інститутів громадянського суспільства в питаннях розвитку 

молоді, у рамках реалізації Цільової соціальної програми «Молодь 

Старокостянтинівської міської територіальної громади» на 2021 - 2025 роки, 

яка затверджена рішенням міської ради від 26 лютого 2021 року № 92/3VIII, 

керуючись Законом України «Про основні засади молодіжної політики», 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента 

України від 12 березня 2021 року № 94/2021 «Про Національну молодіжну 

стратегію до 2030 року», постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 

2021 року № 579 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2021 – 2025 роки та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити координаційну раду з питань молодіжної політики при 

виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради у складі згідно з 

додатком 1. 

 

2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань молодіжної 

політики при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради 

(додається). 

 

3. Голові координаційної ради з питань молодіжної політики при



 

2 

 

виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради інформувати 

виконавчий комітет міської ради про роботу ради щороку до 01 лютого. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

27 січня 2022 року № 15 

 

 

Склад 

 координаційної ради з питань молодіжної політики  при виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської міської ради 

 

КАМІНСЬКА                              

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

координаційної ради; 

 

СТОРОЖУК 

Іван Вікторович 

- начальник відділу молоді та спорту 

виконавчого  комітету міської ради, 

заступник голови координаційної ради; 

 

РЯБОВА 

Ірина Володимирівна 

- головний спеціаліст сектору              

молодіжної політики відділу молоді та 

спорту виконавчого комітету міської             

ради, секретар координаційної                            

ради; 

 

БОРСУК 

Анатолій Миколайович 

 

- секретар громадської організації учасників  

АТО міста Старокостянтинова; 

 

БЛІЩ 

Сергій Степанович 

- начальник відділу інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

КОТ 

Наталія Євгеніївна 

- начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ПАСІЧНИК 

Альона Сергіївна 

- начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ПАСІЧНИК  

Анатолій Панасович 

- начальник управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 
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Продовження додатка 1 

 

ПОЛІЩУК 

Дмитро Анатолійович 

- начальник відділу внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

 

САПЧУК 

Ірина В’ячеславівна 

- редактор ТОВ «Редакція газети Наше 

місто» (за згодою); 

 

ТОМЧУК 

Олександр Вікторович  

 

- завідувач сектору молодіжної політики 

відділу молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ФЕСУН 

Леся Едуардівна  

 

- директор Старокостянтинівської  

міськрайонної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості (за згодою); 

 

ЧЕРНОВСЬКИЙ 

Сергій Григорович  

 

- начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради; 

ШУМОВА 

Раїса Петрівна  

 

- заступник начальника управління 

культурної політики і ресурсів виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради         підпис                Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

27 січня 2022 року № 15 

 

Положення  

про координаційну раду з питань молодіжної політики 

при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради 

 

1. Координаційна рада з питань молодіжної політики при виконавчому 

комітеті Старокостянтинівської міської ради (далі - координаційна рада) є 

тимчасовим колегіальним консультативно - дорадчим органом, утвореним з 

метою забезпечення реалізації в Старокостянтинівській міській територіальній 

громаді державної молодіжної політики, забезпечення умов, необхідних для 

розвитку потенціалу і самореалізації молоді, її участі та інтеграції в суспільне 

життя, підготовки до самостійної професійної діяльності, успішної реалізації        

і соціалізації в суспільстві, розвитку національної свідомості                                     

на основі суспільно - державних цінностей та відповідального громадянства, 

внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи у вирішенні питань, 

пов’язаних з життям молоді та її участю в усіх сферах суспільного                     

життя, покращення узгодженості дій структурних підрозділів виконавчого 

комітету міської ради, підприємств, установ, організацій, інститутів 

громадянського суспільства, представників територіальної громади у сфері 

молодіжної політики на території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади.  

 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і 

законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, рішеннями 

Старокостянтинівської міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 

 

3. Координаційна рада працює на громадських засадах, на принципах 

добровільності, рівності її членів, законності, відкритості та гласності. 

 

4. Основними завданнями координаційної ради є: 

 

1) сприяння: 

координації діяльності громадських організацій  щодо реалізації державної 

молодіжної політики; 

співпраці виконавчого комітету міської ради з громадськими об’єднаннями
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з питань молодіжної політики; 

провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з питань державної 

молодіжної політики на території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади; 

реалізації Цільової соціальної програми «Молодь Старокостянтинівської 

міської територіальної громади» на 2021 – 2025 роки, яка затверджена 

рішенням Старокостянтинівської міської ради  від 26 лютого 2021 року                

№ 92/3VIII; 

 

2) участь у сприянні виконавчого комітету міської ради міським 

громадським об’єднанням молодіжного спрямування, гурткам, клубам; 

 

3) участь у проведенні моніторингу здійснення заходів з реалізації 

державної молодіжної політики  на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади; 

 

4) підготовка пропозицій із вдосконалення та підвищення ефективності 

роботи структурних підрозділів виконавого комітету міської ради відповідно до 

пріоритетів та основних напрямів, визначених у Національній молодіжній 

стратегії до 2030 року, затвердженої Указом Президента України від 12 березня 

2021 року № 94/2021. 

 

5. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 

 

1) проводить аналіз стану справ та причин винекнення проблем у процесі 

здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень з питань 

молодіжної політики на території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади; 

 

2) вивчає результати діяльності структурних підрозділів виконавчого 

комітету міської ради з питань молодіжної політики;   

 

3) проводить моніторинг стану виконання структурними підрозділами 

виконавчого комітету міської ради покладених на них завдань щодо молодіжної 

політики; 

 

4) надає пропозиції щодо проєктів рішень виконавчого комітету міської 

ради з питань молодіжної політики; 

 

5) подає відділу молоді та спорту виконавчого комітету міської ради 

розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації до Цільової 

соціальної програми «Молодь Старокостянтинівської міської територіальної 

громади»; 
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6) сприяє створенню необхідних умов для навчання молоді, широкого 

залучення її до участі в малому бізнесі, фермерстві та інших формах 

підприємницької діяльності.  

 

6. Координаційна рада має право: 

 

1) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій 

інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

 

2) залучати до участі у своїй роботі депутатів міської ради, представників 

структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, 

установ, організацій, а також громадських об’єднань (за погодженням з їх 

керівниками) і незалежних експертів (за згодою); 

 

3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та 

звернення громадян з питань, що належать до компетенції координаційної ради; 

 

4) утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань 

постійні або тимчасові робочі групи; 

 

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 

заходів; 

 

6) вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку 

представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх 

внесок у розвиток молодіжної політики. 

 

7. До складу координаційної ради входять: голова, заступник голови, 

секретар та члени ради. До складу координаційної ради можуть входити 

представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, закладів, установ, громадських організацій. 

 

8. Персональний склад координаційної ради затверджується рішенням 

виконавчого комітету  міської ради. 

 

9. Організація діяльності координаційної ради відбувається відповідно  до 

цього Положення. 

 

10. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є 

засідання, які проводяться за у разі потреби, але не рідше ніж один раз на 

квартал.
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Засідання координаційної ради проводить голова координаційної ради           

або за його відсутності - заступник голови координаційної ради, а у разі  

відсутності заступника голови координаційної ради - член координаційної ради, 

уповноважений цією радою. 

 

11. Засідання координаційної ради проводяться відкрито. Особи, які не є 

членами координаційної ради, беруть участь у засіданнях з правом дорадчого 

голосу. 

 

12. Засідання координаційної ради вважається правоможним, якщо на 

ньому присутні не менш як половина її членів. 

 

13. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної ради 

вносять голова координаційної ради, його заступник та члени координаційної 

ради. 

 

14. Підготовку порядку денного засідання координаційної ради, з 

урахуванням пропозицій її членів, та матеріалів для розгляду на засіданні 

забезпечує секретар координаційної ради. 

 

15. Рішення координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У                                    

разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на              

засіданні. 

Рішення, ухвалені на засіданні координаційної ради, оформлюються 

протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем 

координаційної ради в п’ятиденний строк. 

Член координаційної ради, який не підтримує рішення, зобовязний 

викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу 

засідання. 

 

16. Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, є 

рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі міського голови та 

виконавчого комітету міської ради. 

 

17. Реалізація рішень координаційної ради може здійснюватися шляхом 

прийняття розпоряджень та доручень міського голови. 

 

18. Координаційна рада має бланк із своїм найменуванням. 

 

19. Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради                  

здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне                    

забезпечення діяльності координаційної ради, створює належні умови
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для її роботи. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради          підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


