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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  ________________ 20 ___ року      м. Тернопіль        №  _________________

Про утворення ініціативної групи 
з підготовки та проведення установчих 
зборів з формування складу молодіжної ради 
при обласній державній адміністрації 

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, 
постанови Кабінету Міністрів України  від 18 грудня 2018 р. № 1198 „Про 
затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі 
органи” та з метою участі молоді у процесі реалізації державної політики у 
молодіжній сфері на регіональному рівні:

1. Утворити ініціативну групу з підготовки та проведення установчих 
зборів з формування складу молодіжної ради при обласній державній 
адміністрації (далі – ініціативна група) у складі згідно з додатком. 

2. Ініціативній групі протягом 60 календарних днів забезпечити підготовку 
та проведення установчих зборів з формування складу молодіжної ради при 
обласній державній адміністрації.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 25 лютого 2019 року № 89-од „Про утворення 
ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування складу 
молодіжної ради при обласній державній адміністрації”.

Голова адміністрації Володимир ТРУШ
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Додаток 

до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
______________ № ____________

СКЛАД
ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів з 

формування складу молодіжної ради при обласній державній адміністрації

ГАВРИЛЯК 
Михайло Васильович

- президент громадської організації „Ліга студентів 
Тернопільщини” (за згодою)

ГОЛОЯД
Леся Андріївна

- член громадської організації „Зборів АП”                    
(за згодою)

КОСТЕНКО 
Соломія-Марія 
Володимирівна

- голова громадської організації „Тернопільське 
міське товариство українських студентів-католиків 
„Обнова” (за згодою)

КРИСЬКОВА 
Світлана Андріївна

- член громадської організації „Ліга студентів 
Тернопільщини” (за згодою)

ЛЯХОЦЬКИЙ
Арсен Іванович

- заступник начальника управління – начальник 
відділу молоді та іміджевих проектів  управління 
молоді, спорту та іміджевих проектів обласної 
державної адміністрації

МАСИРА 
Максим Миколайович

- президент ради студентів Галицького коледжу імені 
В’ячеслава Чорновола (за згодою)

МИХАЙЛЮК
Ірина Йосипівна

- голова Тернопільської округи молодіжної 
організації „Пласт – національна скаутська 
організація України” (за згодою)

МУДРИЙ 
Іван Олегович

- голова громадської організації „Можливість”                   
(за згодою)

НАДАЛА 
Ілона Ігорівна 

- член громадської організації „Дух нашої давнини” 
(за згодою)
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НАЗАР
Юлія Іванівна

- член громадської організації „Ліга студентів 
Тернопільщини” (за згодою)

ШОСТАК 
Іван Романович

- член Відокремленого підрозділу ВМГО „АЙСЕК в 
Україні” у м. Тернопіль (за згодою)

Начальник управління молоді, 
спорту та іміджевих проектів 
адміністрації                                                                                Андрій ЧОВГАН

Арсен Ляхоцький


