
 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАД 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
04.08.2022                                        м. Полтава                                                  № 172 

 

Про утворення ініціативної групи  

з підготовки установчих зборів з  

формування складу Молодіжної ради  

при Полтавській обласній раді 

 

Керуючись пунктом 18 частини 6, частиною 7 статті 55 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення восьмої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 09 грудня 

2021 року № 340 «Про створення Молодіжної ради при Полтавській обласній 

раді», з метою реалізації державної молодіжної політики на місцевому рівні, 

створення системи для всебічної підтримки громадянської активності молоді, 

спрямованої на самовизначення і самореалізацію, забезпечення системної та 

комплексної політики у даній сфері, запровадження ефективних форм її 

реалізації, створення умов для інтелектуального, морального, фізичного 

розвитку молоді, реалізації творчого потенціалу, набуття досвіду роботи в 

органах місцевого самоврядування, для участі у розвитку як громад на місцях 

так і області в цілому, можливості безпосередньої участі у формуванні місцевої 

політики: 

 

1. Утворити ініціативну групу з підготовки установчих зборів з 

формування складу Молодіжної ради при Полтавській обласній раді (далі – 

ініціативна група) у складі:  

 

Голова ініціативної групи  

ТОМЕНКО 

Дмитро Володимирович 

директор з розвитку, проєктний координатор 

громадської організації «Юніт», експерт із 

акредитації освітніх програм Національного 

агентсва із забезпечення якості вищої освіти, 

молодіжний делегат України до ООН 2020 – 

2021, амбасадор Цілей Сталого Розвитку в 

Україні, посол європейської молоді в 

Україні, ментор 4-х українських програм з 

розвитку української молоді (за згодою) 
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2. Організацію діяльності ініціативної групи покласти на відділ з питань 

забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату обласної ради. 

 

 

 

Заступник голови ініціативної 

групи 

 

ГРИГОРЕНКО 

Аліна Русланівна 

членкиня громадської організації 

«Полтавська спільнота» (за згодою) 

  

Секретар ініціативної групи  

ГОЛОВКО 

Марина Григорівна 

радник голови Полтавської обласної ради 

відділу з питань забезпечення діяльності 

керівництва виконавчого апарату обласної 

ради 

 

Члени ініціативної групи  

 

КОЛІСНИК 

Олександра Дмитрівна 

 

волонтерка (за згодою) 

КРИНДАЧ 

Вікторія Юріївна 

голова Молодіжної ради Решетилівської 

міської ради (за згодою) 

 

ОНОПРІЄНКО 

Ігор Геннадійович 

голова громадської організації «Асоціація 

бойових мистецтв Полтавщини» (за згодою)  
ПИГИДА 

Аліна Володимирівна 

 

голова Молодіжної ради Котелевської 

селищної ради (за згодою) 

ПЕДОРЯКА 

Валентина Юріївна 

 

в.о. студентського мера м. Полтава (за 

згодою) 

СІГІНЄВИЧ 

Андрій Олександрович 

 

представник громадської організації 

«Футбольна академія «Ягуар» (за згодою) 

ТУРАЄВ  

Тимур Зіядулаєвич 

член правління Полтавської міської 

організації творчої молоді «Коло тебе» (за 

згодою) 

 

ФЕСЕНКО 

Сергій Володимирович 

член громадської організації «Молода 

гордість» (за згодою) 
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3. Ініціативній групі вжити заходів, передбачених пунктом 12 Положення 

про Молодіжну раду при Полтавській обласній раді, погодженого рішенням 

пленарного засідання восьмої позачергової сесії обласної ради восьмого 

скликання 09.12.2021 № 340. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Голова обласної ради      Олександр БІЛЕНЬКИЙ 


