
Протокол 

засідання Молодіжної ради Нижньовербізької ОТГ  
 

12.03.2020         с. Верхній Вербіж 

Місце проведення: Центр соціального розвитку та підтримки 

Присутні: 

1. Максим’юк Дмитро– учень с. В.Вербіж 

2. Миронюк Олег – студент с. В. Вербіж 

3. Феняк Уляна – студентка с. Н. Вербіж 

4. Федорців Мар’яна – студентка с. Н.Вербіж 

5. Малярчук Ілля– студент с. Н.Вербіж 

6. Попадюк Романа – учениця с. Верхній Вербіж 

7. Воронюк Діана– учениця с. Н.Вербіж  
8. Василик Аліна – учениця с. Н. Вербіж 

9. Стельмащук Тетяна – членкиня МР 

 

 

 

 

 

 

Порядок денний: 

Про формування плану роботи Молодіжної ради Нижньовербізької ОТГ на 2020 рік. 

Виступили: 

1. Виступила голова Молодіжної ради Феняк Уляна та членкиня Стельмащук Тетяна. 

Роз’яснила, мету роботи Молодіжної ради. 
2.  Виступили по черзі всі присутні та представили себе. 
3. Виступили Феняк У., Воронюк Д, Миронюк О., та розповіли про необхідність 

планування роботи МР на 2020 рік, а також про  те, що такий план вимагається надати 
також ГО «Центр політичних студій», що виконує проuраму DOBRE у 
Нижньовербізькій ОТГ. 

4. Учасники МР обговорили можливість проведення ними різного плану заходів на цілий 
рік. Найперше обговорювали хід організації заходу « Секретний агент», і подальші 
заходи, які планувалося проводити із регулярністю один  захід на місяць. Було складено 
приблизний план відповідно до побажань членів МР.. 

Вирішили: 

1. Затвердити План роботи Молодіжної ради Нижньовербізької ОТГ на 2020 рік, що 
додається. 



2. Провести опитувальні заходи серед молоді  з метою визначення однієї із послуг для 
заходу «секретний агент». 

3. Створити робочі групи активних учасників для реалізації проектів впродовж року  

Секретар засідання        Т. Стельмащук 



     

Затверджено 
протоколом Молодіжної 
ради №3 від 12.03.2020 

№ Назва заходу Термін 
виконання 

Відповідальні за підготовку Місце проведення 

Коротко про захід 

Організаційні заходи 

 

1 чергові засідання 
молодіжної ради 

Щомісяця Голова молодіжної ради Центр соціального 
розвитку та підтримки 

 
2 Пасхальний квест квітень Голова молодіжної ради фестиваль біля церкви 

у Н.Вербіжі 
 

3 змагання з футболу травень Максим'юк 
 

 

4 велопробіг червень Миронюк ліс В.Вербіж 

 
5 вечір гумору липень члени молодіжної ради сцена у Н.вербіжі 

 

Соціальні заходи 

 

6 таємний агент березень Голова молодіжної ради, 
бажаючі члени та волонтери 

Територія громади Порядок тренінгів 
спрямованих змінення 
свідомості громади 
щодо ситуації з ТПВ 

7 англомовний клуб з 
волонтером Корпусу Миру 

Щотижня Волонтер Центр соціального 
розвитку та підтримки  

8 переоблаштування 
бібліотеки в клубі  

травень-червень Зацікавлена молодь, та 
активні жителі громади 

Центр соціального 
розвитку та підтримки 

 

Творчі та спортивні заходи 

 

9 День квітів Квітень Молодіжна рада та 
зацікавлені жителі громади 

Будинки культури, 
школи, парки громади В усіх 4-ох селах 



10 Виготовлення фотозони 
молодіжної ради 

Травень Молодіжна рада Центр соціального 
розвитку та підтримки 

 
11 Велопробіг Червень Заступник молодіжної ради 

 

 

Культурні заходи  

12 Шашлик від голови 
молодіжної ради 

23-24 серпня Голова молодіжної ради Стадіон с. В. Вербіж 

 
13 Кіно під відкритим небом 20-ті числа 

серпня 

Голова молодіжної ради, 
молодіжна ради 
Печеніжинської ОТГ 

Стадіон с. В. Вербіж 3-4 фільми на вибір + 
залучити Печеніжинську 
ОТГ 

14 Verbizh cinema Щонеділі  Голова молодіжної ради\ 

заступник 

Центр соціального 
розвитку та підтримки  

15 Вертеп та розколяда Січень Громада Територія громади  
16 День закоханих Лютий Члени молодіжної ради, що 

навчаються в школі та 
педагоги організатори 

Школи громади 

 
 


