
Протокол №1 

засідання молодіжної ради при виконавчому комітеті Коростенської 

міської ради 

від 17.12.2021 р. 

Голова  - Степанюк-Головач М.О. 

Секретар - Охрімчук І.Ю. 

Присутні  -  10 

Відсутні - 0 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Створення анкети для збору та обробки інформації “Запити молоді 

коростенщини 2021р.”.  

2. Укладання та затвердження річного плану роботи молодіжної ради на 2022 

рік. 

 

1. СЛУХАЛИ : 

Голову МР (Степанюк-Головач М.О.), яка проаналізувала анкетування з 

потреб молоді за попередні роки, які проводились в місті. Доповідач звернула 

увагу на основні питання, які набрали найбільшу кількість відповідей та 

запропонувала їх включити до нової анкети. Також, Марія Олександрівна 

запропонувала перелік питань, які можуть включатись до анкети.  

ВИСТУПИЛИ : 

 Вишневський Денис, член МР, який запропонував внести деякі корективи 

до запропонованої анкети, а саме : об’єднати схожі питання за сенсом. 

Голосували :  

за - 10 

проти - 0 

утримались - 0 

1. УХВАЛИЛИ : 

 Затвердити питання для проведення анкетування “Запити молоді 

коростенщини 2021р.”. Створити анкету за допомогою безкоштовних засобів 

google. Сприяти розповсюдженню анкети на території Коростенської ОТГ 

(Додаток 1). 

 

2. СЛУХАЛИ : 

 Голову МР (Степанюк-Головач М.О.), яка зазначила важливість наявності 

річного плану роботи молодіжної ради, згідно з законодавством.  Доповідач 

зазначила, що раціонально було б розподілитись на сектори за напрямками 

роботи.  



ВИСТУПИЛИ : 

 Діана Волківська, член МР,  яка вважає такий поділ доцільним та 

запропонувала варіанти такого розподілу :  

● Патріотичний напрямок (Бондарчук Р., Вишневський Д.); 

● Розвиток фізкультури і спорту (Кутерженко О., Гамулінська В.); 

● Культурно-туристичний напрямок (Ревчук С., Волківська Д.); 

● Екологічна свідомість (Семененко А., Хоменко С.); 

● Волонтерство (Степанюк-Головач М., Охрімчук І.). 

Голосували :  

за - 10 

проти - 0 

утримались - 0 

2.  УХВАЛИЛИ : 

 Затвердити річний план роботи молодіжної ради на 2022 рік (Додаток 2).  

Погодити поділ на сектори за напрямками роботи. 

 

 

 

 

Голова МР    Марія СТЕПАНЮК-ГОЛОВАЧ 

Секретар МР   Ігор ОХРІМЧУК 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до протоколу №1 від 17.12.2021р. 

Анкета "Запити молодих людей 2022" 

1. Вкажіть Ваш вік  

● 14-18 

● 19-22 

● 23-28 

● 28-35 

2. Вкажіть свою стать  

● жіноча 

● чоловіча 

3. Чим ти займаєшся ? 

● навчаюсь 

● працюю 

● навчаюсь та підпрацьовую 

● без роботи 

● в декретній відпустці 

● в пошуках себе 

● інше 

4. Які, на вашу думку, напрями роботи з молоддю є найбільш 

важливими для громади зараз? (оберіть не менше 3-ти варіантів)  

● Підтримка талановитої молоді 

● Популяризація здорового способу життя 

● Сприяння зайнятості та самозайнятості 

● Формування національно-патріотичної свідомості 

● Підтримка молоді, яка перебуває у складних життєвих обставинах 

● Розвиток молодіжної інфраструктури, зокрема молодіжних 

центрів/просторів 

● Розвиток молодіжного волонтерства 

● Проведення тренінгів, семінарів та інші види навчань 

● Проведення форумів, зустрічей з цікавими людьми, творчих вечорів 

● Організація фестивалів, вуличних акцій 

● Підтримка неформальних молодіжних рухів 

● Інше 

5. Яких послуг/заходів для молоді не вистачає в громаді? (оберіть усі 

важливі для вас варіанти)  

● Профорієнтаційні заходи та сприяння у працевлаштуванні 

● Консультування (психолога, юриста, соціального працівника тощо) 

● Робота з вразливими категоріями молоді (діти, позбавлені батьківського 

піклування, наркозалежні, малозабезпечені, колишні ув’язнені тощо) 

● Інформування (наприклад, щодо програм обмінів для молоді) 

● Спортивні заходи 

● Культурно-мистецькі заходи 



● Неформальна освіта (тренінги, майстер-класи, стажування) 

● Розважальні заходи 

● Реалізація соціальних/волонтерських проектів 

● Інше 

6. Чого на Вашу думку бракує у Вашій громаді для молоді ? 

- відкрита відповідь 

7. Яким чином, ви могли б взяти участь у діяльності територіальної 

громади? Що вам найбільш цікаво? (оберіть усі важливі для вас 

варіанти) 

● бути членом молодіжної ради 

● мати представництво у виконавчих органах ОТГ 

● участь у розробці та реалізації стратегій та проектів щодо розвитку ОТГ 

● участь у громадських зборах та слуханнях 

● створення молодіжних ініціативних груп чи організацій 

● розробка та реалізація молодіжних проектів та ініціатив, заходів 

● інше 

8. У яких заходах за інтересами ви брали участь ? 

● Діяльність молодіжних організацій, громадських об’єднань, 

учнівських/студентських рад тощо 

● Масові заходи для молоді 

● Реалізація власного проекту в неформальній групі 

● Неформальна освіта (тренінги, майстер-класи, стажування, програми 

обмінів ін.) 

● Не брав/брала участі 

9. Не брав/не брала участі у заходах за інтересами по причині: 

● У мене не вистачає часу (велике навантаження в школі/ВНЗ/на роботі) 

● Я маю інші інтереси 

● Не вдалося знайти інформацію про такі заходи в моєму населеному 

пункті 

● Заходи відбуваються далеко від мого місця проживання 

● Не підходить час роботи установ, що пропонують діяльність 

10. В якій сфері ви б реалізували себе, чим би займались?  

● Спорт 

● Настільні ігри  

● Культурне дозвілля (танці, музика, театр) 

● Зелений патруль 

● Волонтерство 

● Творчі майстер – класи 

● Тематичні вечори 

 

11. Як Вам зручно отримувати інформацію про можливість для молоді в 

громаді? 

● Фейсбук 

● Інстаграм 



● Телеграм 

● Viber 

● Друковані оголошення 

● інше 

12. Чи плануєте Ви залишитися у Коростенській громаді? 

● Так, планую надалі залишатись у громаді 

● Планую в подальшому виїхати із громади 

● Планую виїхати із країни 

● Ще не визначився 

13. Ваші контакти (ім’я, телефон), якщо ви і надалі плануєте 

співпрацювати з Молодіжною радою Коростенської ОТГ   -

відкрита відповідь 

 

 

Голова МР   Марія СТЕПАНЮК-ГОЛОВАЧ 

Секретар   Ігор ОХРІМЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до протоколу №1 від 17.12.2021р. 

 

План роботи молодіжної ради  

при виконавчому комітеті Коростенської міської ради 

на 2021-2022 рік 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Вид 

контролю 

1. 

● Проведення засідання 

молодіжної ради при 

виконавчому комітеті 

Коростенської міської ради 

(далі МР).  

● Створення анкети для збору 

та обробки інформації. 

● Створення та ухвалення 

річного плану роботи МР на 

2022 рік. 

● Розподіл членів МР за 

напрямками роботи. 

Грудень 

2021р. 

Голова МР, 

заступник та 

секретар 

Протокол 

2. 

● Проведення засідання МР. 

● Робота напрямку 

«Екологічна свідомість» 

● Обробка та аналіз 

проведеного анкетування. 

Висвітлення результатів. 

● Активізація роботи 

напрямків. 

● Співпраця із закладами 

вищої освіти. 

Березень 

Голова МР, 

заступник, 

секретар, члени 

МР 

Протокол 

3. 

● Проведення засідання МР. 

● Участь у заходах, 

присвячених Міжнародному 

дню молоді. 

● Участь у заходах, 

присвячених народним 

традиціям святкування Івана 

Купала. 

● Співпраця з туризмом.  

Червень 

Голова МР, 

заступник, 

секретар, члени 

МР 

Протокол 



● Активізація роботи 

напрямків. 

4. 

● Проведення засідання МР. 

● Волонтерський рух. 

● Співпраця з ветеранами 

АТО. 

● Квест з надзвичайних подій. 

● Активізація роботи 

напрямків. 

Вересень 

Голова МР, 

заступник, 

секретар, члени 

МР 

Протокол 

5. 

● Проведення засідання МР. 

● Новорічний брейн-ринг між 

школярами.  

● Підведення підсумків 

роботи МР за 2022 рік. 

Грудень 

Голова МР, 

заступник, 

секретар, члени 

МР 

Протокол 

 

 

 

 

 

Голова МР     Марія СТЕПАНЮК-ГОЛОВАЧ 

Секретар    Ігор ОХРІМЧУК 

 

 


