
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

  

Від 25.11.2021 р. № 185-Р 

 

Про оновлення складу  

Дитячої дорадчої ради 

 

 З метою активного залучення дітей до участі у прийнятті рішень органами 

місцевого самоврядування, що стосуються забезпечення їх прав, підтримки 

громадських ініціатив, спрямованих на поліпшення становища дітей, у рамках 

реалізації ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Громада, дружня до дітей 

та молоді», керуючись частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»:   

1. Затвердити Дитячу дорадчу раду у складі: 

 Квят Софія, учениця 11-В класу комунального закладу «Гуманітарна 

гімназія №1 імені М.І. Пирогова Вінницької міської ради», голова Ради 

лідерів громадського об’єднання старшокласників «Лідер», член 

громадського представництва Уповноважених з прав дітей Вінницької МТГ; 

 Камінський Ілля, учень 10-Б класу, комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 

Вінницької міської ради», член громадського об’єднання старшокласників 

«Лідер» Вінницької МТГ; 

 Дудоладова Аліна, учениця 11-В класу Навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №6 Вінницької міської 

ради», член громадського об’єднання старшокласників «Лідер» Вінницької 

МТГ; 

 Долишнюк Ангеліна, учениця 11-ЛЮ класу комунального закладу 

«Вінницький ліцей №7 ім. Олександра Сухомовського», член громадського 

об’єднання старшокласників «Лідер» Вінницької МТГ; 

 Дідик Олександр, учень 11-Б класу комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 10 Вінницької міської ради», член громадського 

представництва Уповноважених з прав дітей Вінницької МТГ; 

 Джус Максим, учень 9-А класу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 

Вінницької міської ради», член громадського представництва 

Уповноважених з прав дітей Вінницької МТГ; 

 Крижанівська Анна, учениця 11-Б класу комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Вінницької міської ради», член 

громадського об’єднання старшокласників «Лідер» Вінницької МТГ; 



 Балтак Євгенія, учениця 9-Г класу комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 18 Вінницької міської ради», член громадського 

об’єднання старшокласників «Лідер» Вінницької МТГ; 

 Голумбйовський Богдан, учень 10-Б класу комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Вінницької міської ради», член 

громадського об’єднання старшокласників «Лідер» Вінницької МТГ; 

 Сухоставська Вікторія, учениця 10-А класу комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Вінницької міської ради», член 

громадського об’єднання старшокласників «Лідер» Вінницької МТГ; 

 Клямчук Тетяна, учениця 10-Б класу комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Вінницької міської ради», член 

громадського об’єднання старшокласників «Лідер» Вінницької МТГ; 

 Карімова Дар’я, учениця 9-Є класу комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 31 Вінницької міської ради», член громадського 

об’єднання старшокласників «Лідер» Вінницької МТГ; 

 Верба Яна, учениця 9-А класу комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради», член громадського 

об’єднання старшокласників «Лідер» Вінницької МТГ; 

 Маліночка Наталія, учениця 10-А класу комунального закладу «Вінницько-

Хутірський ліцей Вінницького району Вінницької області», член 

громадського представництва Уповноважених з прав дітей Вінницької 

МТГ; 

 Кутик Жанна, учениця 11 класу комунального закладу «Писарівський ліцей 

Вінницького району Вінницької області», член громадського об’єднання 

старшокласників «Лідер» Вінницької МТГ. 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Г. Якубович. 

 

 

   

          

  Міський голова                                     С. Моргунов



 

Департамент освіти 

 

Перекрестенко Наталія Василівна 

 

Начальник відділу виховання та позашкільної роботи 

 

 
 


