
Протокол 

засідання Молодіжної ради Нижньовербізької ОТГ  
 

24.01.2020         с. Верхній Вербіж 

Місце проведення: Центр соціального розвитку та підтримки  

Присутні: 

1. Назарук Наталія– учениця с. Н.Вербіж 

2. Миронюк Олег – студент с. В. Вербіж 

3. Феняк Уляна – студентка с. Н. Вербіж 

4. Ткачук Іван –учень с. Н.Вербіж 

5. Малярчук Ілля– студент с. Н.Вербіж 

6. Угринчук Світлана – учениця с. Н. Вербіж 

7. Грабець Наталія– учениця с. Н.Вербіж  

8. Кравчук Уляна – учениця с. Н. Вербіж 

9. Онофрійчук Марина – учениця с. В. Вербіж 

10. Чорнюк Микола – учень с. Н. Вербіж 

11. Обрізків Михайло – дизайнер, активіст, волонтер с. В.Вербіж 

12. Івасюк Надія – членкиня МР, фінансист с. Н. Вербіж 

13. Стельмащук Тетяна – членкиня МР, директор Центру соціального розвитку та 
підтримки 

Інформація про учасників додається. 

Порядок денний: 

Про перетворення бібліотеки с. Верхній Вербіж у молодіжний простір громади. 

Виступили: 

1. Виступила Стельмащук Тетяна. Привітала присутніх. 
2. Виступили по черзі всі присутні  та розповіли про себе, а також ідеї, які варто розробити 

для створення вільного молодіжного простору для дітей та молоді. 
3. Виступила Феняк Уляна із пропозицією переоблаштувати бібліотеку клубу у  

с.Верхній Вербіж, трансформувати та модернізувати діяльність бібліотеки. 

4. Присутні підтримали та виявили бажання допомогти із ремонтом приміщення у літній 
період.  

5. Виступив Обрізків Михайло, та розповів ідеї щодо дизайну приміщення, та 
запропонував професійну допомогу зі свого боку.  

6. Івасюк Н. та розповіла про можливості фінансування такого проекту за рахунок 
Програми підтримки молоді на 2020 рік 

Після інтенсивних обговорень, представлень Обрізківом М. початкового проекту та 
роз’яснень Івасюк Н. щодо бюджету, який можна використати на реалізацію такого 
проекту, було  

вирішено:  
1. Обрізківу М. змоделювати майбутній дизайн молодіжного простору; 



2. Стельмащук Т. поступово закупити необхідний матеріал за кошти сільської 
ради; 

3. Феняк У. організувати активних жителів громади, які хотіли б допомогти у 
реалізації проекту; 

4. Членам МР розробити приблизний план роботи простору. 

 

Секретар зустрічі        Стельмащук Т. 

 



 

 


