
Протокол 

засідання Молодіжної ради Нижньовербізької ОТГ 

 

23.12.2019         с. Верхній Вербіж 

Місце проведення:  Комунальний заклад « Центр соціального розвитку та підтримки» 
Нижньовербізької ОТГ с. Верхній Вербіж  

Присутні: 

1. Лужна Софія– учениця с. Верхній Вербіж 

2. Битчук Ольга – учениця с. Верхній Вербіж 

3. Андрушко Соломія – учениця с. Верхній Вербіж 

4. Малярчук Ілля – учень с. Н. Вербіж 

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

6. Феняк Уляна – студентка с. Н. Вербіж 

7. Онофрійчук Марина – учениця с. В. Вербіж 

8. Чорнюк Микола – учень с. Н. Вербіж 

9. Стельмащук Тетяна – членкиня Молодіжної ради с. Верхній Вербіж. 

Порядок денний: 
1. Про організацію новорічних та різдвяних святкувань для дітей із соціально 

незахищених груп. 
 

Виступили: 
Всі присутні представили себе. 
По питанню порядку денного виступила голова Молодіжної ради Уляна Феняк 

повідомила,  що щороку у Нижньовербізькій ОТГ вітають дітей із малозабезпечених сімей, 
дітей-сиріт, багатодітних та ін. солодкими подарунками. Цьогоріч МР вирішила 
долучитись до організації  новорічних святкувань у колі молоді та дітей громади та 
запропонувала у клубі села Верхній Вербіж долучитися до проведення новорічних 
святкувань для дітей,  

Стельмащук Тетяна, повідомила, що як директор соціального центру має перелік всіх 
дітей, яких потрібно запросити на свято та запропонувала членам МР розподілити 
обов’язки по запрошенню дітей на святкування. 

Член МР Чорнюк Микола запропонував, крім вручення подарунків організувати 
виставу, придумати її сценарій та представити на заході. 

Членкиня МР Онофрійчук Марина запропонувала також організувати на святі шоу із 
мильних бульбашок. 

Членкиня МР Стельмащук Тетяна запропонувала звернутися до ПП Тимківа Петра з 
с. Верхній Вербіж для фінансування оренди апарату, який випускає мильні бульбашки.  

Членкиня Лужна С. запропонувала, що вона може створити «каркас» вистави та всім 
членам МР на репетиції разом удосконалити його.  

  

Вирішили: 

1. Стельмащук Т. та Феняк У. розмістити рекламу про свято в соцмережах та подати на 
оприлюднення на офіційному сайті сільської ради. 

2. Онофрійчук М., Чорнюк М. повідомити дітей про святкування згідно списку.  



3. Стельмащук Т. домовитись зі ПП Тимків Петро, щодо фінансування організації шоу 
«Мильні бульбашки».  

4. Провести репетиції вистави у у клубі с. В.Вербіж з подальшим розподілом обов’язків.  

 

 

Секретар зустрічі          Т.Стельмащук 

 


