
 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання організаційного комітету для проведення щорічного молодіжного 

конкурсу «Молода людина року» Старосалтівської територіальної громади 

 

від 26 травня 2021 року 

 

смт Старий Салтів                                                     
 

Місце проведення: зала засідань  Старосалтівської селищної ради 

Час проведення: 13:00 

Присутні: 4  

Штрикун Л.І., заступник Старосалтівського селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради; 
Глазунова І.М., начальник відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради; 
Сороковий Г.Ю., завідувач сектору культури і туризму Старосалтівської селищної ради; 
Антіпчук В.С., голова Молодіжної ради при Старосалтівському селищному голові. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про вибір голови та секретаря оргкомітету Конкурсу. 
2. Про оголошення Конкурсу. 

 

1. СЛУХАЛИ: 
Сороковий Г.Ю., завідувач сектору культури і туризму Старосалтівської селищної ради, 
запропонував обрати головою організаційного комітету Штрикун Л.І., секретарем – 

Антіпчук В.С. 

 

       ВИРІШИЛИ: 
Обрати головою організаційного комітету Штрикун Л.І., секретарем - Антіпчук В.С. 

 

2. СЛУХАЛИ: 
Штрикун Л.І., голову оргкомітету, яка запропонувала  визначити терміни подачі заявок на 
участь у Конкурсі 27 травня – 01 червня 2021 року. 
 Конкурсні заявки з пакетом матеріалів подавати до відділу освіти, молоді та спорту у 
письмовому вигляді за формою визначеною Положенням (додається до протоколу) , за 
адресою: Харківська область, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 15.  
 

      ВИРІШИЛИ: 
Визначити термінами подачі конкурсних заявок з пакетом матеріалів 27 травня – 01 червня 
2021 року  . 

 

 

Голова засідання                оригінал підписано                      Л.І. Штрикун 

Секретар                             оригінал підписано                       В.С. Антіпчук 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до Положення про щорічний молодіжний  
конкурс «Молода людина року» 

Старосалтівської ТГ 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

учасника щорічного молодіжного 

конкурсу «Молода людина року» 

Старосалтівської ТГ 

 

 

 

1. Номінація (потрібне підкреслити): 
        «Культура та мистецтво»; 

«Фізична культура та спорт»; 
«Діяльність у галузі виробництва, підприємництва»; 
«Діяльність у невиробничій сфері»; 
«Громадська діяльність»; 

 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
_____________________________________________________________ 

3. Число, місяць, рік народження 

_____________________________________________________________ 

4. Місце роботи (організація, посада), навчання (клас, факультет, курс) 
_____________________________________________________________ 

5. Домашня адреса 

_____________________________________________________________ 

6. Контактний телефон 

_____________________________________________________________ 

7. Сімейний стан, діти 

_____________________________________________________________ 

8. Громадська діяльність (організація, посада) 
_____________________________________________________________ 

9. Досягнення у 2019-2020 роках 

_____________________________________________________________ 

10. Претендента висунуто рішенням 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 «____»___________ 202_ року                           _____________________ 

 

 

 


