
Населення стає громадою тоді, коли починає активно брати участь у вирішенні спільних 

проблем. Коли жителі починають самі урядувати – тоді й відбувається становлення не 

лише справжнього народовладдя, але й демократії у дії. 

 

 Органам місцевого самоврядування України. 

 ЛИСТ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановні колеги, 

Робота органів місцевого самоврядування є важливим чинником становлення 

громадянського суспільства в Україні. Водночас важливою стратегічною метою будь якої 

вітчизняної суспільної інституції разом із загальноосвітніми навчальними закладами є  

підготовка молодого покоління до компетентної та відповідальної громадянської участі. 

Саме вирішення  такої проблеми покладено на вітчизняну систему громадянської освіти 

та виховання. 

Важливим компонентом громадянської освіти є формування у молоді розуміння 

важливості громадянської ініціативи при розв’язанні актуальних питань на рівні селища, 

району, міста, регіону.  Відповідно громадянські компетентності підростаючого покоління 

можуть бути сформовані лише у ході  безпосередньої соціальної практики, залучення до 

діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, органів учнівського 

самоврядування.  

З цією метою Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін 

«Нова Доба» у 2007-2008 р.р проводить акцію «Молодіжна рада», до якої залучаються 

загальноосвітні навчальні заклади різних регіонів України. Кращі команди будуть 

запрошенні  на Зліт активістів молодіжних органів місцевого самоврядування, що 

відбудеться у м. Києві весною 2008 року. 

Метою нашого заходу є навчання молоді компетентної участі у житті місцевої громади 

шляхом налагодження тісної співпраці із офіційними органами місцевого самоврядування. 

Ми зможемо подолати соціальну апатію сучасної молоді лише завдяки об’єднанню 

спільних зусиль учнів, вчителів-наставників, шкільної адміністрації, з однієї сторони та 

органів місцевого самоврядування, громадськості з іншої. 

Організатори заходу звертаються До Вас із проханням сприяти у налагодженні такої 

співпраці. Як результат ми не лише навчимо молодь успішно взаємодіяти із владними 

структурами при вирішенні соціально важливих проблем місцевої громади, але й дамо 

можливість юним громадянам відчути свою приналежність до місцевої громади, 

ідентифікувати себе з нею, бути відповідальним за ту дійсність, яка нас оточує.  

  

З повагою Поліна Вербицька, 

 директор Центру історичної та громадянської освіти 

 Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін  

«Нова Доба» 



Якщо відкриються двері у Ваш кабінет і за ним боязко стоятиме група 

школярів 

 

 Педагогічні поради Органам місцевого самоврядування України. 

 

ЦІ діти, які вирішили завітати до Вашого кабінету, ще зовсім юні, несміливі, 

володіють скромним життєвим досвідом, але мають те, чого досить часто 

бракує нам дорослим. Це бажання щось робити, змінювати, будувати. 

 Прийміть їх. Маємо велике прохання до Вас, віднайти хвильку вільного 

часу та зустрітися із школярами. Ваші перші слова до них повинні бути 

щирими та привітними. Розкажіть їм про те , чим живе місцева громада, які 

досягнення та проблеми існують в рідному населеному пункті. Буде цікавим 

для юних відвідувачів  почути про структуру та сфери відповідальності тієї 

чи іншої вітки державної влади. 

 Вислухайте їх уважно. Можливо не всі їхні ідеї будуть конструктивними, а 

засоби для їх здійснення реальними. Водночас молодь дуже часто бачить ті 

проблеми, які є невидимими для нас дорослих і що важливо, вболіває за їхнє 

вирішення. 

 Станьте їхніми партнерами. Не показна а чесна й  ділова співпраця 

дорослих із молодіжними об’єднаннями потребує додаткового часу та 

зусиль. Водночас це єдиний шлях до формування  у молоді такої ж чесної, 

відповідальної та конструктивної громадянської співучасті. 

Довірте їм реальну справу. Метою такої співпраці не є розв’язання різних 

проблем місцевої громади руками дітей. Нашим завданням є - на невеликих, 

але конкретних прикладах навчати молодь відповідальної громадянської 

участі. Зацікавлення молоддю тою чи іншою соціальною проблемою, консультування зі 

спеціалістами, вивчення нормативних актів, власні дослідження, пошук відповідного 

досвіду, публічні обговорення допоможуть як юним активістам так і офіційному органу 

самоврядування розробити власні цікаві  рішення. 

 

 Допомагайте їм. Далеко не все буде вдаватися юним громадянам. Інколи 

невеликі та дріб’язкові речі можуть спричинити до того, що у школярів 

опустяться руки надовго запанує в душі соціальна апатія та пасивність. 

Підтримайте їх добрим словом, допоможіть реальними справами. 

  

Дякуйте їм. Будь яка людина, роблячи суспільно-корисну справу, хоче 

почути слова вдячності від оточуючих. Більше того, значення цих слів 

зростає, коли мова іде про молодь. Знайти добре слово, вручити відзнаку, 

заохотити, а той щиро сказати «дякую», -  все це є дуже важливим 

показником для юної особистості, що її цінують та поважають. 

 

  

 

 Що школярі можуть зробити для місцевої громади? 



На перший погляд молоді особи віком до 17-18 років, мало що можуть 

зробити корисного для місцевої громади. Але це на перший погляд. 

Приклади із наведеного нижче списку реально це ілюструють: 

1. Залучення жителів громади до активного обговорення проблем, які 

вирішуються органами місцевого самоврядування; налагодження 

тісного  зворотнього зв'язку між громадою та органом місцевого 

самоврядування; 

2. Інформування органів місцевого самоврядування про найбільш важливі 

та актуальні проблеми місцевої громади; 

3. Анкетування жителів населеного пункту/мікрорайону, опитування, 

публічні обговорення та дебати. 

4. Участь у роботі засідань органу місцевого самоврядування.  

5. Лобіювання молодіжної політики у населеному пункті, мікрорайоні. 

6. Створення та діяльність молодіжної газети для місцевої громади. 

7. Створення та функціонування веб сторінки в Інтернеті населеного 

пункту, мікрорайону; 

8. Дослідження історії населеного пункту/мікрорайону. Створення чи 

підтримка краєзнавчого музею/кімнати 

9.  Молодь поважає. Молодіжна дошка пошани людей які старанно 

працюють, є майстрами своєї справи, зразковими сім’янинами, 

активістами у громаді тощо; 

10. Молодіжна юридична консультація. Пошук необхідної юридичної 

інформації для населення.   

11. Організація проведення спортивних свят, змагань із залученням 

дорослих членів місцевої громади 

12. Молодіжний контроль за екологічною ситуацією у місцевій громаді 

(Зелений патруль). 

13. Розробка велосипедних маршрутів та ініціювання їх облаштування 

14. Моє містечко, село, мікрорайон на карті світу. Інформаційна політика 

для туристів щодо можливостей відпочинку та краєзнавчих екскурсій у 

Вашому населеному пункті. Зелений туризм. 

15. Організація культурного відпочинку мешканців населеного пункту. Підготовка та 

проведення концертів, дискотек, фестивалів, вистав, зустрічей, виставок. 
16. Дозвілля молодді. 
 

 А також сотні інших Ваших цікавих та конкретних пропозицій будуть 

добрим внеском у розвиток загального добробуту та громадянської 

відповідальності кожного з нас. 
 

А також багато інших Ваших цікавих та конкретних пропозицій будуть добрим внеском 

молоді у розвиток загального добробуту та громадянської відповідальності кожного з нас. 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


