
УКРАЇНА
БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 238
20.09.2021 року                               
м.Бібрка 
Про створення Молодіжної ради при Бібрській міській раді
та затвердження складу ініціативної групи 
з підготовки установчих зборів для формування її складу

     З метою сприяння участі молоді у формуванні, реалізації державної молодіжної політики
в Бібрській міській  територіальній громаді, на виконання Закону України «Про сприяння
соціальному  становленню  та  розвитку  молоді  в  Україні»,  керуючись  Положенням  про
молодіжний  консультативно-дорадчий  орган  Бібрської  міської  ради,  затвердженим
рішенням виконавчого  комітету  Бібрської  міської  ради  від  29.03.2019  № 29,  п.  8  ст.  32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:

1. Утворити Молодіжну раду  при Бібрській міській раді.
2.  Утворити  ініціативну  групу  з  підготовки  установчих  зборів  для  формування  складу
Молодіжної ради при Бібрській міській  раді та затвердити її персональний склад (Додаток
1).
3.  Ініціативній групі з підготовки установчих зборів для формування складу Молодіжної
ради при Бібрській міській  раді затвердити порядок подання заяв для участі в установчих
зборах, підготувати повідомлення про дату, час, місце та порядок проведення установчих
зборів.
4.  Контроль   за  виконанням цього  рішення покласти на  заступника  Бібрського  міського
голови М.А.Заблоцького.

 

     
     Бібрський міський голова                                                                Р.Я.Гринус



   Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 

Бібрської міської ради 
                                                           №238 від 20.09.2021 року

СКЛАД
ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу

Молодіжної ради при Бібрській міській раді

 
1. Довгаль Оксана Володимирівна, голова ініціативної групи - заступник 

міського голови

2. Охримович Світлана Зеновіївна - керуючий справами 
(секретар) виконавчого комітету 

3. Березюк Олег Зеновійович, відповідальна особа  - інспектор виконавчого комітету

4. Влах Зоряна Степанівна - начальник відділу освіти 
виконавчого комітету

5. Сурмач Люся Петрівна - начальник відділу культури, 
туризму, сім“ї, молоді, спорту  

6. Охримович Володимир Ігорович (за згодою) - член ГО ФК «Захід»

7. Зінчук Оксана Ярославівна - голова ГО «Молодь Бібрки»

  Керуючий справами (секретар) 
  виконавчого комітету                                                                              Охримович С.З.
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