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Видання підготовлено в рамках Проекту USAID ПУЛЬС, який Асоціація міст України реалізує за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку. Впровадження проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через 
Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст не обов’язково відображає думку USAID або Уряду США. 

МОЛОДЬ і ГРОМАДА: ЗМІНИ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО 
Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя молоді у громадах 

2019 рік, м.Київ

Видання є збіркою історій, які демонструють вплив реформи місцевого самоврядування на життя молоді 
в громадах.
Публікація буде корисною практикам місцевого самоврядування, медіа-спільноті та усім зацікавленим у 
темі роботи з молоддю в громадах. 
Видання «МОЛОДЬ і ГРОМАДА: ЗМІНИ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО» доступне на сайті АМУ www.auc.org.ua  
у розділі «БІБЛІОТЕКА».

Інформацію та матеріали, що містяться у виданні, дозволяється вільно копіювати, перевидавати й розповсюджувати 
по всій території  України всіма способами, якщо це робиться безоплатно для кінцевого споживача та якщо при тако-
му копіюванні, перевиданні й розповсюдженні є обов’язкове посилання на Асоціацію міст України.
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ПEРЕДМОВА 

Українські громади завдяки децентралізації  отримують більше повноважень і ресурсів, а значить – і 
більше можливостей для зростання та розвитку. Ми розуміємо, що сьогоднішні зміни – це крок у зав-
трашній день. Адже саме нинішнім молодим та юним українцям належить жити в оновленій реформо-
ваній країні. У цьому контексті на органи місцевого самоврядування лягає велика відповідальність за 
правильне визначення напрямів розвитку громади, врахування інтересів усіх жителів, зокрема, молоді 
і дітей. Важливим чинником успіху на цьому шляху є залучення молодих людей до прийняття управлін-
ських рішень, підтримка юних активістів у їх починаннях, створення умов для реалізації  різноманітних 
ідей та проектів.

У цьому виданні ми зібрали 64 коротких історії , що показують вплив децентралізації  на життя 
молоді в громадах. Переконаний, що ці приклади будуть корисними для органів місцевого самовря-
дування та надихнуть молодих людей до активної участі у житті своїх громад.

 Олександр Слобожан,
Виконавчий директор Асоціації  міст України,

Кандидат наук з державного управління 



МОЛОДЬ І ВЛАДА
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м. Житомир
Школа місцевого самоврядування
«Школа місцевого самоврядування» - це ексклюзивна програма, яка діє в Житомирі з 2001 року і за-
рекомендувала себе як одна із найактуальніших молодіжних програм. Діяльність школи спрямована на 
підвищення рівня активності молоді у громадському житті міста, і формуванні дієвої молодіжної політики, 
надання можливості талановитій молоді реалізувати себе, в тому числі і в якості муніципального службов-
ця. Навчання у школі  безкоштовне. Після закінчення курсу, що проходить на базі Житомирської міської 
ради, учаснику видається сертифікат. 

Житомирська міська рада
майдан ім. С.П.Корольова, 4/2, м. Житомир, 10014
(412) 481-212 mvk@zt-rada.gov.ua

м. Гола Пристань. Херсонська область
«День дублера» у міській раді

Учнівська молодь на власному досвіді знайомиться із процесом забезпечення життєдіяльності міста, 
бере участь у прийнятті управлінських рішень. Один день на рік школярі виконують обов’язки посадових 
осіб місцевого самоврядування. Так, діти відвідують засідання виконкому та сесії  міської ради, де знайом-
ляться з процесом ведення сесії  та бачать, як приймаються важливі для громади рішення.

Голопристанська міська рада 
вул. 1 Травня, 14, м. Гола Пристань, Херсонська обл, 75600
(5539) 2-12-77 vykonkom@golapristan-mrada.gov.ua

м.Городище. Черкаська область
Конкурс «Якби я був мером міста Городища»

Серед учнів Городищенського економічного ліцею прведено конкурс «Якби я був мером». Діти у 
творчій формі звернули увагу на проблеми міста та запропонували інноваційні шляхи розвитку рід-
ного краю. Переможці отримали нагороди від міського голови.

Городищенська міська рада
вул.Грушевського,11, м.Городище, Черкаська обл., 19500
(4734) 2-25-69   mrada19500@ukr.net
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м.Кам’янець-Подільський. Хмельницька область
Факультет муніципального управління 

ФМУ - це соціальний, інформаційний, практико-орієнтований проект, що реалізується щорічно у ви-
конавчому комітеті Кам’янець-Подільської міської ради, починаючи з 2000 року. Його основною метою є 
сприяння розвитку громадянського суспільства в місті через проведення просвітницьких, інформаційних  
заходів  для молоді та студентства із залученням керівників органів місцевого самоврядування, громад-
ських активістів, представників бізнесу. Протягом майже двох місяців слухачі факультету муніципального 
управління мають змогу познайомитись з усіма керівниками міської ради, дізнатись про їхню роботу, 
задати питання міському голові і його заступникам. Після закінчення ФМУ студенти захищають власні 
проекти, отримують сертифікати та рекомендаційні листи у свої виші.

Кам’янець-Подільська міська рада 
майдан Відродження, 1, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,32300
(3849) 5-16-50 vikonkom@kam-pod.gov.ua

Чаплинська ОТГ. Херсонська область
Громада формує кадровий потенціал

У Чаплинській селищній ОТГ відбувся профорієнтаційний захід «Обери свій шлях до успіху», який відві-
дали понад 700 гостей та  жителів громади. Мета - заохотити молодь після навчання працювати у громаді 
та брати активну участь у її  розвитку. На одному майданчику зібралися учнівська та студентська молодь, 
шукачі роботи, роботодавці та представники навчальних закладів. Захід проведено й з метою профілакти-
ки безробіття серед жителів громади. Тому важливим стало ознайомлення молоді з перспективними на-
прямками економічного розвитку, регіонального ринку праці та послугами, що надає служба зайнятості,  
орієнтація  учасників на професії , що мають сталий попит, інформування молоді про професійно-технічні 
навчальні заклади Херсонщини.

Для учнівської молоді було організовано майстер-класи та презентації  навчальних закладів, для шука-
чів роботи – презентація роботодавців та ярмарок актуальних вакансій, що мають постійний або сезон-
ний характер, для зацікавлених у самозайнятості – семінар з бізнесу.  

Чаплинська селищна ОТГ 
вул. Паркова, 40, смт Чаплинка, Херсонська обл., 75200
(5538) 2-15-41, 2-14-65 chap-rada@chapl.gov.ua
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Великобагачанська ОТГ. Полтавська область
Молодь і децентралізація

Бобринецька ОТГ. Кіровоградська область 
Один робочий день з мером

Представники органів місцевого самоврядування проводять систематичні зустрічі з молоддю гро-
мади, під час яких обговорюються реформи в освіті, медицині, а також децентралізація. Так, на зу-
стірчі голови з молодим активом на тему: «Роль громади у розвитку закладів освіти» було обговорено 
питання перетворення опорних навчальних закладів на центри розвитку; розглянуто зміну підходу 
до управління школою та залучення громади до шкільної трансформації.  Також з учнями проведено 
тематичні уроки «Сутність децентралізації» і «Ресурси місцевого самоврядування та можливості для 
розвитку громади».

Щороку, починаючи з 2017, у Бобринецькій громаді переможець конкурсу серед голів шкільних 
парламентів «Лідер року» отримує можливість провести один робочий день з міський головою. Мо-
лодіжний лідер долучається до нарад, засідань комісій, робочих груп, прийому громадян та іншої 
діяльності мера.

Великобагачанська селищна ОТГ 
вул. Каштанова, 20, смт Велика Багачка, Полтавська обл., 38300
(5345) 9-13-72 velbagahka@meta.ua

Бобринецька міська ОТГ
майдан Незалежності, 80, м. Бобринець, Кіровоградська обл., 27200
(5257) 3-41-88      04055239@mail.gov.ua

м.Маріуполь. Донецька область
Муніципальна школа

Для студентів 4-5 курсів, випускників вищих навчальних закладів та активної молоді до 35 років у 
Маріуполі діє щорічний двотижневий курс «Муніципальна школа». Це спільний проект Фонду роз-
витку Маріуполя та міської ради. Учасники програми спілкуються з керівниками та депутатами місь-
кої ради, експертами в галузі публічного управління та регіонального розвитку, а також проходять 
стажування і в подальшому займають вакантні посади в міській раді. 

Маріупольська міська рада 
пр. Миру ,70, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500
(067) 345-1555; (050) 345-1555 mar.v@dn.gov.ua
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м. Миргород. Полтавська область
Підтримка діяльності молодіжних громадських організацій

м. Первомайськ. Миколаївська область
Зустрічі влади з молодою громадою

Міська рада Миргорода активно співпрацює з місцевими молодіжними громадськими організація-
ми та парламентами шкіл, залучаючи їх членів до складу Громадської ради, робочих груп з розробки 
Стратегії Миргородського регіону, маркетингової стратегії міста.  

Цікавим досвідом є проведення вже другого профорієнтаційного форуму для молоді віком 14-18 ро-
ків «Школа успіху. Миргород-2018». Мета  – ознайомити учнівську та студентську молодь міста з успіш-
ними людьми різних професій, місцевими підприємствами та установами. В рамках проекту відбулася 
зустріч учасників з міським головою, під час якої молодь дізналася про основні завдання та принципи 
роботи органів місцевого самоврядування, формування молодіжної політики на місцевому рівні.

З метою обговорення питань щодо підтримки молодіжних ініціатив, децентралізації, національ-
но-патріотичного виховання, молодіжної політики в Первомайську систематично проводяться зустрі-
чі міського голови із молоддю міста. Під час таких засідань піднімаються питання працевлаштування, 
створення нових робочих місць, навчальних поїздок, відпочинку та планів на майбутнє. 

Миргородська міська рада 
вул. Незалежності, 17, м. Миргород, 37600
(5355) 5-25-01   mmrada@ukr.net

Первомайська міська рада
вул. Грушевського,3 м.Первомайськ, Миколаївська обл., 55213
(5161) 4-26-92  vykonkomperv@mk.gov.ua

Зайцівська ОТГ. Дніпропетровська область 
 «Навчаємося демократії» 

У Зайцівській ОТГ представники органів місцевого самоврядування налагоджують співпрацю з 
молодим активом громади та проводять години спілкування «Навчаємося демократії». Учні беруть 
участь в робочих нарадах виконавчого комітету міської ради. У громаді також працює радіо-гурток 
«Зайчата ФМ», яке транслює актуальні новини із життя громади. Школярі готують радіоматеріали та 
викладають їх на сторінці у мережі Фейсбук.

Зайцівська сільська ОТГ 
вул. Центральна, 10, с. Зайцеве, Дніпропетровська обл., 52514
(5663) 6-26-36  zajtzeve@ukr.net
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Вакулівська ОТГ. Дніпропетровська область
«Мистецтво жити в громаді» – бесіди з децентралізації 

Щомісяця у Вакулівській громаді проходять зустрічі сільського голови з учнями 7-10 класів місце-
вих шкіл, під час яких обговорюються питання децентралізації. Діти дізнаються, що реформа дає гро-
мадам, як змінює їх життя, а також як спільними зусиллями можна зробити життя жителів зручним 
та комфортним. Крім того, у громаді створена група «Банк молодіжних ініціатив», яка бере участь у 
засіданнях виконавчого комітету сільської ради, пропагує можливості співпраці та участі у спільних 
проектах, організовує молодіжне дозвілля.

Вакулівська сільська ОТГ
вул. Леніна, 22, с. Вакулове, Дніпропетровська обл., 53172
(5650) 2-33-93, 2-32-31  sofgovtsil@mail.dp.gov.ua

м. Ужгород. Закарпатська область
Програма стажування «Перший кар’єрний крок» 

Відповідно до меморандуму між Ужгородським національним університетом та Ужгородською 
міською радою реалізується програма стажування «Перший кар’єрний крок». До участі допускаються 
студенти УжНУ, які здобули вчену степінь «бакалавр» та продовжують навчання в університеті, по-
казують високу успішність з навчальних предметів і рекомендовані УжНУ рекомендаційним листом. 

Також в Ужгороді проходять Дні кар’єри, організовані інформаційним центром ЄС в УжНУ, у яких 
беруть участь працівники міської ради віком до 25 років. 

Ужгородська міська рада
пл. Поштова, 3, м.Ужгород, Закарпатська обл., 88000
(312)-42-80-26    umr@rada-uzhgorod.gov.ua

Смідинська ОТГ. Волинська область 
Урок самоврядування

Влада  громади залучає молодь до вивчення життя громади, демонструє, як приймаються рішення 
та як працюють органи місцевого самоврядування. 

Старшокласники Смідинської опорної школи взяли участь у засіданні 42-ї сесії сільської ради, де 
мали можливість побачити і почути, як вирішуються важливі проблеми громади. 

Смідинська сільська ОТГ
вул. Грушевського 9, с. Смідин, Волинська обл., 44453
(3346) 97-4-64    smidynska@gmail.com
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м.Ніжин. Чернігівська область
Думка молоді про життя громади врахована!

Щоквартально в місті проводиться моніторинг думки молоді з питань, які стосуються життєді-
яльності громади та розвитку молодіжної політики. Так, опитування були присвячені темам: «Ніжин 
– частина Європи», «Квадрат – молодіжний простір», «Змінюємо Ваш навчальний заклад якісно», 
«Потреби молоді щодо участі у процесі прийняття рішень». За результатами були розроблені проек-
ти рішень щодо створення Ніжинського міського молодіжного центру та консультативно-дорадчого 
органу «Молодіжна рада».

Також в рамках проекту «Молодіжній раді в Ніжині бути» за підтримки ПРООН було проведено ма-
рафон гри «Світ громад» та семінар-тренінг «Участь молоді. Інструменти співпраці молоді та влади». 
Серед учасників – школярі, студенти, депутати, представники органів місцевої влади та громадських 
організацій. Мета цих заходів – підвищити компетенцію молоді щодо участі у громадському житті мі-
ста, ознайомлення з новими формами взаємодії, партнерства та співпраці з владними структурами, 
громадою міста та представниками бізнесу. 

Ніжинська міська рада
пл. імені Івана Франка, 1, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600
(4631) 7-19-11   nemrada_post@cg.gov.ua

Коростишівська ОТГ. Житомирська область
Освітній молодіжний проект 

Однією з найуспішніших реалізованих ідей у Коростишівській громаді є освітній молодіжний проект 
«Школа місцевого самоврядування». Вона створена з метою ознайомлення та інформування молоді міста 
про діяльність органів місцевого самоврядування, підвищення рівня активності молоді у громадському 
житті міста, формування дієвої молодіжної політики та надання можливостей талановитим жителям ре-
алізувати себе. 

В рамках проекту передбачено проведення сесій, під час яких 20 учасників вивчають управлінську та 
проектну діяльність, роботу органів місцевого самоврядування, психологію успіху, молодіжну політику. 
Заняття проходять у залі міської ради, спікерами виступають міський голова, його заступники, керівники 
структурних підрозділів міської ради, керівники банку, молодіжні працівники та запрошені тренери. Учас-
ники школи отримують сертифікати. 

Коростишівська міська ОТГ 
вул. Володимирська, 1, м. Коростишів, Житомирська обл., 12501
(4130) 5-83-10 kor_miskrada@korostyshiv-rada.gov.ua
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Балтська ОТГ. Одеська область
Один день з мером

м. Тернівка. Дніпропетровська область
Школярі вивчають реформу з децентралізації

Молодіжна рада, яка діє при Балтській міській раді, ініціювала проект «Один день з мером». Ця 
ініціатива набула популярності у шкільному середовищі, і тепер учні з усіх шкіл громади можуть про-
вести один день разом з владою міста. 

Під час особистого спілкування з керівниками громади молодь може дізнатися цікаву інформацію 
та висловити свої думки, погляди та пропозиції.

У закладах освіти м.Тернівка проходять заходи, які розкривають молоді сутність децентралізацій-
ної реформи. 

Так, у Тернівській школі № 5 пройшла година спілкування «Децентралізація як крок до Європей-
ського простору». Старшокласники дізналися про стан впровадження реформи та продивилися віде-
оролик «Децентралізація – це…».

Учні 9-11 класів школи №1 взяли участь у засіданні  круглого столу, де обговорювалися питання «Як 
живе і урядує шкільна громада» та «Участь молоді у житті та діяльності місцевих громад». 

Балтська міська ОТГ
вул. Любомирська, 193, м.Балта, Одеська обл., 66101
 (4866) 2-26-32   info@balta-rada.gov.ua

Тернівська міська рада
вул.Пушкіна,5А, м.Тернівка, Дніпропетровська обл., 51500
(5636)7-30-05    info@tern-mrada.dp.gov.ua

Жашківська ОТГ. Черкаська область
Конкурс «Відкрий Мою Громаду»

Старшокласники семи шкіл Жашківської громади беруть участь у творчому конкурсі «Відкрий мою 
громаду» – школярі готують відеоролики про життя громади та її жителів. 

Найкращий відеоролик розміщується на офіційному сайті Жашківської ОТГ як рекламний.

Жашківська міська ОТГ 
вул. Захисників України,17, м. Жашків, Черкаська обл., 19200
(4747) 6-11-45 vukoncom016@ukr.net
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м. Слов’янськ. Донецька область
Молодь відродила джерело води

У Слов’янську підлітки стали  учасниками проекту «Молода енергія громад», що втілюється в До-
нецькій та Луганській областях Міжнародним дитячим фондом ЮНІСЕФ за фінансової підтримки ЄС.  
Вони разом з батьками на волонтерських засадах розчистили від сміття джерело, уклали фундамент 
та спорудили бювет. Кошти від донорської організації у сумі 50 тис. грн були використані для аналізу 
води та ґрунту, вивчення русла.

Така співпраця громади з міжнародними організаціями є гарною практикою для навчання підлітків 
проектному менеджменту, підвищення їх громадянської активності та соціальної відповідальності на 
користь розвитку громади.

Слов’янська міська рада
Соборна площа, 2, м.Слов’янськ, Донецька обл., 84122
 (6262) 3-32-05 postmaster@slavrada.gov.ua

Жашківська ОТГ. Черкаська область
Школярі долучаються до розвитку громади

Учні 7-11 класів Жашківської спеціалізованої школи №1 долучилися до освітнього проекту «Від-
кривай Україну». Команда із назвою «Переможці» виконала умови І (шкільного) етапу, створивши 
куточок відпочинку у школі. Наразі школярі реалізовують ІІ (міський) етап, в рамках якого проведена 
зустріч з міським головою Ігорем Цибровським. Він запропонував залучати молодь до управління 
громадою, адже сучасне покоління може пропонувати слушні ідеї ефективного функціонування ОТГ 
та брати безпосередню участь в розвитку громади. Співпраця шкільного самоврядування із владою 
може бути доволі плідною. Це дозволить дітям отримати знання про місцеву політику, роботу органів 
управління територіальної громади, комунальних служб та інших.

Жашківська міська ОТГ  
вул. Захисників України,17, м. Жашків, Черкаська обл., 19200
(4747) 6-11-45 vukoncom016@ukr.net
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Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя молоді у громадах

Новоукраїнська ОТГ. Кіровоградська область 
Відродження березового гаю

70 саджанців берізок висадили на території місцевого парку молоді активісти Новоукраїнської 
ОТГ. 35 років назад тут був березовий гай, який з часом занепав. Нині завдяки зусиллям місцевої вла-
ди, підприємців, ініціативної групи «Молодь Двіж» та всіх небайдужих жителів парк отримав друге 
життя. Тепер громада має ще одне місце для відпочинку та активного дозвілля. 

Новоукраїнська міська ОТГ 
вул. Покровська, 70, м. Новоукраїнка, Кіровоградська обл., 27100
(5251) 2-14-31 sekretar@nu-rada.gov.ua

Теребовлянська ОТГ. Тернопільська область
Екологічна кампанія «Теребовля. За чисту громаду!»

У березні 2019 року розпочалась екологічна кампанія «Теребовля. За чисту громаду!». Молодіжна місь-
ка рада підтримала ініціативу Теребовлянського міського голови Сергія Поперечного щодо створення но-
вих зелених зон у місті та околицях. Молодіжний актив громади, працівники міської ради, представники 
лісових господарств разом висадили більше 200 саджанців дуба та модрини. Також в рамках кампанії  
відбулася толока з прибирання за участі громадських організацій та місцевих активістів. 

Теребовлянська міська ОТГ 
вул. Шевченка, 8, м. Теребовля, Тернопільська обл., 48100
(3551) 2-14-62 miska_rada_terebovlya@ukr.net

Черкаська ОТГ. Донецька область
Діти беруть активну участь у житті громади

У селі Привілля, що входить до складу Черкаської селищної ОТГ, активна громадськість до бла-
гоустрою села та поліпшення життя громади долучає і наймолодших жителів. 

Активні діти громади об’єдналися в ініціативну групу «Темп» і тепер нарівні з дорослими працюють 
над підготовкою проектів та беруть участь у грантових програмах.

Черкаська селищна ОТГ 
 вул. Ясна, 3, смт Черкаське, Донецька обл., 84162
 (6262) 9-72-93 ch_rada@ukr.net
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Корюківська ОТГ. Чернігівська область
Молодь громади «полює» на пластик

У м. Корюківка  відбулася екологічна акція з очищення території громади від пластикового сміття. 
До акції долучилася активна молодь, учні шкіл, громадські активісти. Учасники розділилися на ко-
манди і боролися за перемогу та цінний приз.

Усі разом зібрали близько 100 кг пластику, з яких 43 кг «вполювала» команда «Еко-туристи», що і 
стала переможцем.

Зібраний пластик було передано на утилізацію, а виручені кошти спрямуються на закупівлю сад-
жанців та квітів для покращення благоустрою міста.

Це вже не перша акція корюківської молоді, яка закликає жителів громади дотримуватися чистоти 
та бути свідомими громадянами своєї країни.

Корюківська міська ОТГ
вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300
(4657) 2-14-76 koryukivka.rada@gmail.com

Гончарівська ОТГ. Чернігівська область 
Акція «Зроби добро»

У Гончарівській громаді відбулася акція зі збору макулатури «Зроби добро». До неї було залучено 
учнів місцевої гімназії. Протягом місяця учасники акції зібрали понад 500 кг вторинної сировини. 

Мета акції - розвинути у дітей еко мислення, спрямоване на збереження довкілля, природних ре-
сурсів шляхом збору макулатури та подальшої її переробки.

Кошти від збору паперових відходів підуть на поповнення бібліотечного фонду художньою, науко-
во-популярною та енциклопедичною літературою. 

Гончарівська селищна ОТГ
вул. Танкістів, 11, смт Гончарівське, Чернігівська обл., 15558
(4633) 2-41-42  goncharivske_rada@ukr.net 
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Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя молоді у громадах

м. Покровськ. Донецька область
Учні відремонтували медпункт у школі 

В рамках проекту «Відкривай Україну» учні навчально-виховного комплексу № 2 міста Покровськ 
самостійно відремонтували шкільний медпункт. Вони відреставрували меблі, постелили лінолеум,  по-
клеїли шпалери, пофарбували вікна. Для реалізації  своєї ідеї школярі самостійно залучили спонсорів. 

Також для жителів міста учні організували лекції  з важливих тем: децентралізації  та медичної реформи. 
Для цього вони залучили експертів, які погодилися більш детально розповісти про особливості реформ. 

Покровська міська рада
пл.Шибанкова, 11, м. Покровськ, Донецька обл., 85300
(623) 521-990,  krs.v@dn.gov.ua 

Великодимерська ОТГ. Київська область
Центр духовного та патріотичного виховання

У смт Велика Димерка відкрито кімнату патріотичного виховання молоді у приміщенні місцевого 
комунального підприємства. Ініціаторами виступили митці, військові, місцеві підприємці та активі-
сти громади. Півтора роки тривали пошукові роботи, збір інформації, її оформлення.  І тепер тут з 
радістю чекають молодь громади.

 У кімнаті розміщені стенди, присвячені історії  Великої Димерки, пам’яті героїв Другої Світової війни, 
аварії   на ЧАЕС. Також на стендах можна побачити й історію становлення Великої Димерки як сучасного, 
із значним економічним потенціалом селища міського типу, його культурні та спортивні досягнення. 

Великодимерська селищна ОТГ
вул. Бобрицька, б. 1, смт Велика Димерка, Київська обл., 07442
(4594) 47140     v_dymerka@ukr.net



18

Баранівська ОТГ. Житомирська область
Конкурс на краще художнє оформлення зупинок

З метою широкого залучення дітей, молоді, жителів громади до оновлення та благоустрою у Ба-
ранівській ОТГ проведено конкурс на краще художнє оформлення зупинок громадського транспорту 
«Маршрутом рідних місць».

Для переможця передбачено винагороду у сумі 15 тис. грн, проте спрямувати ці кошти можна лише 
на потреби дітей та молоді громади.

У конкурсі взяли участь активісти громади, представники шкіл та позашкiльних закладів освiти, ор-
гани місцевого самоврядування, працівники галузі культури, художники, аматори. Загалом шість за-
явників творчо оформили вісім автобусних зупинок. Перше місце конкурсна комісія віддала зупинці у 
с.Смолдирів, друге — трьом зупинкам у Баранівці, а третє -  с.Старій Гуті.

Баранівська міська ОТГ 
вул.Соборна, 20, м. Баранівка, Житомирська обл., 127001
(4144) 3-10-21 b.meriya@ukr.net
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Прилісненська ОТГ. Волинська область
Стипендії за успіхи у навчанні

Ходорівська ОТГ. Львівська область
Громада відзначає найкращих учнів

У громаді найуспішніших учнів нагороджують не лише дипломами, а й стипендіями. За ініціативи го-
лови ОТГ Ігоря Терещенка гроші на стипендії  виділено з бюджету громади в рамках місцевої програми 
розвитку освіти.  

Найбільшу нагороду у сумі 2 тис.грн отримала школярка, яка має велику кількість призових місць на 
предметних олімпіадах. Щомісяця протягом навчального року дівчина отримуватиме 200 грн.

Ходорівська міська рада затвердила програму «Обдаровані діти», в рамках якої найстаранніших уч-
нів відзначать цінними подарунками – планшетами, мобільними батереями Power Bank та колонками. 
Таким чином громада стимулює інтелектуально і творчо обдарованих школярів брати участь в олімпі-
адах та конкурсах.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Прилісненська сільська ОТГ 
вул. Сойне, 6б, с. Прилісне, Волинська обл., 44614
(3376) 9-85-20 prylisne.otg@ukr.net

Ходорівська ОТГ 
вул. Грушевського, 38, м. Ходорів, Львівська обл., 81750
(3239) 5-33-31, 5-32-30 chodoriw@ukr.net

Степанецька ОТГ. Черкаська область
Підтримка молодих родин та стимулювання народжуваності

Для підтримки молодих родин з маленькими дітьми Степанецька сільська рада передбачила у бю-
джеті громади кошти для одноразової фінансової допомоги при народженні дитини. Кошти виділяти-
муться в рамках місцевої Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота». Для фінан-
сування цієї програми бюджетом Степанецької ОТГ передбачено 90 тис. грн. 

Степанецька сільська ОТГ 
вул. Лісна, 4, с. Степанці, Черкаська обл., 19031
(4736) 9-64-24 473696416@ukr.net
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м. Суми
Премії за особливі досягнення молоді в розбудові міста

У 2018 році у Сумах було започатковано щорічну Премію міського голови за особливі досягнення 
молоді в розбудові міста. 

Претендувати на здобуття Премії  може особа до 35 років, яка проживає у місті Суми. 
Нагорода передбачена за особливі досягнення у розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні 

за напрямками: правозахисна та політична діяльність; національно-патріотичне виховання громадян; 
впровадження творчих та новітніх ідей у створенні та введенні бізнесу; культурно-мистецька та науко-
ва діяльність; захист населення, територій, навколишнього природного середовища від надзвичайних 
ситуацій, охорона навколишнього середовища.

Виплата Премії  у 2019 році здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених  програ-
мою «Молодь міста Суми на 2019-2021 роки».

Сумська міська рада 
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40030
(542) 700-560   inform@smr.gov.ua

Солобковецька ОТГ. Хмельницька область
Програма підтримки молодіжних проектів 

З метою розвитку молодіжної активності у Солобковецькій громаді як експеримент розроблено про-
граму підтримки молодіжних проектів «Юніор-старт», що спрямована на залучення учнівської молоді 
до вирішення соціально-економічних проблем. 

Громада вирішила виділити у 2019 році з місцевого бюджету 60 тис.грн на реалізацію молодіжних 
ініціатив, максимальна сума на реалізацію одного проекту – 10 тис.грн. Упродовж кількох місяців у 
школах тривала інформаційна та роз’яснювальна робота, було проведено кілька тренінгів з підготовки 
проектів. 

На розгляд комісії  у фіналі конкурсу 2019 року було представлено 17 мініпроектів за різними на-
прямками: облаштування спортзалу, спортивного майданчику, сортування сміття, озеленення школи, 
створення паркінгу для велосипедів, шкільної радіостудії , зони wi-fi . Для фінансування було відібрано 6 
ініціатив, частина з яких уже втілюються у життя. Інші гідні проекти, які не потрапили у число перемож-
ців, будуть реалізовані за рахунок спонсорської допомоги. 

Солобковецька сільська ОТГ
вул. Грушевського, 2, с. Солобківці, Хмельницька обл., 32162
(3853) 2-93-67  solobkivtsiotg@ukr.net
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м. Харків 
Міський конкурс «Молода людина року»

З метою підтримки обдарованої і талановитої молоді у м.Харків з 2001 року проводиться конкурс 
«Молода людина року». Оцінюються досягнення у різних сферах наукового, виробничого, суспільного 
та культурного життя. Конкурс проводиться в десяти номінаціях: «Учні загальноосвітніх навчальних 
закладів», «Студент (курсант) вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації », «Студент вищого 
навчального закладу III рівнів акредитації », «Учні професійно-технічних навчальних закладів», «Науко-
ва діяльність», «Фізична культура і спорт», «Культура і мистецтво», «Діяльність у невиробничій сфері», 
«Громадська діяльність» та «Діяльність у сфері виробництва, підприємництва». На підставі рішення 
експертних рад в кожній номінації  визначаються один переможець і два лауреати. Переможці міського 
етапу конкурсу нагороджуються грошовими преміями.

Харківська міська рада
пл. Конституції  , 7, м.Харків, 61003
(57) 731-54-37  press@citynet.kharkov.ua

Теребовлянська ОТГ. Тернопільська область
Грошова винагорода школярам за досягнення

У Теребовлянській громаді засновано спеціальну програму виплат для школярів за високі результати 
у навчанні та інші вагомі досягнення. 

Відповідно до стипендіальної програми за результатами першого навчального півріччя, учні отриму-
ватимуть протягом другого півріччя 500 грн щомісячно на особисту картку банку. 

Вже відбулось нагородження перших 11 стипендіатів Теребовлянської ОТГ.

Теребовлянська міська ОТГ 
вул. Шевченка, 8, м. Теребовля, Тернопільська обл., 48100
(3551) 2-14-62     miska_rada_terebovlya@ukr.net
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м.Кам’янець-Подільський. Хмельницька область 
Конкурс молодіжних проектів

На виконання Програми розвитку молодіжної політики до 2020 року «Молодь міста» у Кам’янець-По-
дільському проводиться конкурс молодіжних проектів. У 2019 році сума співфінансування проектів з 
місцевого бюджету складає 40 тис. грн.  

Мета конкурсу - підтримка ініціатив молоді, спрямованих на створення сприятливих умов для її  роз-
витку і самореалізації , формування громадянської позиції  та національно-патріотичної свідомості. 

Кам’янець-Подільська міська рада 
майдан Відродження, 1, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,32300
(3849) 5-16-50     vikonkom@kam-pod.gov.ua

Пирятинська ОТГ. Полтавська область
Громада підтримує молодь

Програмою «Стипендії  міської ради обдарованим дітям» передбачено грошову винагороду за досяг-
нення у спортивній, мистецькій та освітній діяльності.  Розмір стипендії  -  від 300 до 1100 грн. Фінансу-
вання Програми здійснюється з місцевого бюджету. Таким чином громада створює умови в закладах 
освіти для розвитку та самореалізації  кожної особистості. 

Також у Пирятинській ОТГ діють програми для соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, окремо – 
молодих мам, для розвитку лідерського руху в громаді та пріоритетних видів спорту, для профілактики 
злочинності та правопорушень серед дітей та молоді.

Пирятинська міська ОТГ 
вул. Соборна, 21, м. Пирятин, Полтавська обл., 37000
(5358) 2-05-80 pyriatyn_mr@ukr.net  
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Боратинська ОТГ. Волинська область
Програма «Ініціативна молодь»

м. Біла Церква. Київська область
Премiя за внесок 
у розвиток місцевого самоврядування

В рамках місцевої програми «Ініціативна молодь» громада виплачує премії  активним жителям віком 
до 21 року, які найбільше відзначилися в науковій, навчальній, мистецькій, спортивній, громадській 
діяльності та посприяли розвитку Боратинської ОТГ. Також Програмою передбачено ресурси для реа-
лізації  власних проектів та ініціатив молоді. Так, втілено в життя проекти «Чиста громада» (організація 
сільської толоки) та «Я – маленька бібліотека» (створення онлайн-бібліотеки), організовано кінопере-
гляди, арт-майстер-класи тощо. 

Також з метою популяризації  ідеї активного громадянства, розвитку молодіжного лідерства, фор-
мування навичок ефективної комунікації  у Боратинській громаді проходять тренінги, які організовує 
місцева влада у співпраці з громадськими організаціями. 

Одинадцятий рiк поспiль у Білій Церкві вручається Премiя мiської ради за внесок молоді у розвиток 
місцевого самоврядування. 

Мета премії  - сприяння соцiальнiй активностi молодi, широкому залученню її  до суспiльного життя i 
подальшого розвитку мiсцевого самоврядування, пiдвищення ролi в житті громади.

За попереднi роки її  лауреатами стали 10 молодих людей та 7 молодiжних громадських органiзацiй, 
якi активно сприяли процесам розвитку мiсцевого самоврядування, досягли значних результатiв у ви-
рiшеннi соцiальних i правових проблем територiальної громади м. Бiла Церква.

Боратинська сільська ОТГ 
вул. Центральна, 20, с. Боратин, Волинська обл., 45605
(332) 705-335   boratyn.sr@gmail.com

Білоцерківська міська рада 
вул. Ярослава Мудрого,15, м.Біла Церква, Київська обл., 09117
(456) 39-28-60, 39-21-59    bc_mvk@bc-rada.gov.ua
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м. Слов’янськ. Донецька область
Фестиваль молодіжної активності 

На території  простору TOP PLACE «Монополія Крона» у  Слов’янську відбувся Фестиваль молодіжної 
активності «МЕГаФЕСТ 2019». На трьох локаціяхмолоді люди ділилися досвідом написання і реалізації  
проектів, прикладами успішної участі в конкурсі малих грантів, презентували власні реалізовані проек-
ти. Учасники фестивалю ознайомилися з сучасними формами роботи з молоддю, новими технологіями 
активізації  молоді.

Фестиваль відбувся у рамках проекту «Молода енергія громад», який є частиною програми ЮНІСЕФ 
«Посилення життєстійкості та підвищення громадської активності підлітків та молоді у східній Україні», 
яка впроваджується за фінансової підтримки ЄС.

Слов’янська міська рада
Соборна площа, 2, м.Слов’янськ, Донецька обл., 84122
(6262) 3-32-05 postmaster@slavrada.gov.ua

Нововодолазька ОТГ. Харківська область
Майбутні державні управлінці вивчають 
реформу з децентралізації на практиці

Студенти Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, які 
навчаються за спеціальністю «Публічне управління» відвідали Нововодолазьку ОТГ, щоб побачити де-
централізацію в дії . 

Студенти дізналися, що громада ефективно використовує свій потенціал, щоб реалізовувати інфра-
структурні проекти, створює систему надання якісних адміністративних послуг, забезпечує умови для 
розвитку підприємництва. За два роки Нововодолазька ОТГ відкрила ЦНАП, дитсадки та школи в селах, 
футбольні поля та дитячі майданчики, установлює вуличне освітлення, ремонтує дороги, безкоштовно 
вивозить сміття, відновила автопарк комунальної техніки та запустила соціальний транспорт і спеціа-
лізоване таксі. 

Нововодолазька селищна ОТГ 
вул. Донця Григорія, 14, смт Нова Водолага, Харківська обл., 63202
(5740) 4-30-18 nova.vodolaga_selrada@ukr.net
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Баранівська ОТГ. Житомирська область
Працює шкільне телебачення

У Баранівській міській громаді діє гурток «Шкільне телебачення», де учні міських шкіл під керівниц-
твом вчителів-координаторів готують короткі ролики для соцмереж про події  в Баранівці, створюють 
соціальну рекламу тощо. 

З метою поширення позитивних новин та об’єктивної інформації  про життя всієї ОТГ актив гуртка ви-
рішив залучати до роботи «Шкільного телебачення» учнів з усіх шкіл громади. Школярі долучатимуться 
до роботи гуртка в ролях журналістів, ведучих, операторів, режисерів монтажу тощо. Для того, щоб ці 
функції  виконувати якісно, організатори гуртка передбачили фахове навчання. 

Баранівська міська ОТГ 
вул.Соборна, 20, м. Баранівка, Житомирська обл., 127001
(4144) 3-10-21 b.meriya@ukr.net

Кам’яномостівська ОТГ. Миколаївська область
Працює дитяча наукова лабораторія

Понад 400 школярів Кам’яномостівської об’єднаної громади тепер можуть проводити досліди в нау-
ковій лабораторії , яку відкрито в місцевій школі. 

Облаштована наукова лабораторія в Кам’яномостівській школі допоможе учням, які захоплюються 
природничими та математичними науками, відчути себе справжніми вченими – проводити прості та 
безпечні досліди, щоб більше дізнаватися про те, як влаштований навколишній світ. Необхідне облад-
нання (цифровий вимірювальний комплекс, аналогово-цифровий перетворювач, мікроскоп) та хімічні 
реактиви придбано за підтримки проектів міжнародної технічної допомоги, а ремонт зроблено за кош-
ти громади. У лабораторії  учні зможуть проводити досліди, які виходять за рамки шкільної програми, 
і поглиблювати свої знання з хімії  та фізики. Хоча лабораторія й розташована в Кам’яномостівській 
школі, в ній зможуть працювати учні з трьох інших шкіл громади.

Кам’яномостівська селищна ОТГ
вул. Заводська, 1, сел. Кам’яний Міст, Миколаївська обл., 55232
(5161) 6-23-42  lyahov.rada@ukr.net    
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м. Тернопіль
Науковий пікнік для молоді

Шахівська ОТГ. Донецька область
Фестиваль професій

Метою Наукових пікніків є популяризація науки серед молоді та розвиток новітньої наукової еліти в 
Україні. Тут науковці не лише розповідають теорію, а й розкривають таємниці фізики, хімії , біології  та 
інших сфер науки.

У Тернопільському науковому пікніку взяли участь понад 300 школярів, студентів, молодих науков-
ців Тернопільщини. Захід відбувся за сприяння міської ради в рамках «Року науки та молодіжних ініці-
атив 2019 у м.Тернополі». 

Для гостей пікніка було підготовлено чимало активностей: 40 міні лабораторій просто неба, вина-
ходи молодих науковців, робототехніки, змагання дронів, запуск ракет, виверження вулканів та безліч 
дослідів пов’язаних з водою. Під час пікніка учасники мали можливість проводити інтерактивні експе-
рименти та наукові досліди. 

У Шахівській громаді для учнівської молоді відбувся ПРОФ Fest «Обирай професію сьогодні - сміливо 
крокуй у майбутнє!». Захід проведено в рамках І етапу проекту «Траєкторія професійного успіху», спря-
мованого на посилення мотивації  молоді залишатися працювати у рідній громаді.

На фестивалі працювали три станції :
«Правильний вибір професії  – запорука успішного майбутнього», де учнів зустрічали представники університетів
«Успішна кар’єра в сучасному світі», де роботодавці Шахівської громади інформували про професій-

ний склад підприємств та затребувані професії 
«Служба зайнятості, як перший крок до успішного життя» з інтерактивною грою «Професія обирає мене!».
Упродовж заходу фахівець з профорієнтації  проводила тестування за сучасними методиками для 

бажаючих  визначитися у безмежному світі професій.

Тернопільська міська рада 
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net

Шахівська селищна ОТГ 
вул. М.Ф.Чернявського, 14, с. Шахове, Донецька обл., 85050
(6277) 9-11-81 oktyabr_sovet@meta.ua
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Устилузька ОТГ. Волинська область
Молодіжна організація розвиває громаду

Гуляйпільська ОТГ. Запорізька область
Молодь генерує ідеї

Активна молодь громади згуртувалася в Устилузьку молодіжну організацію (УМО)з метою створити 
культурний осередок для ініціативних жителів ОТГ. Члени ГО беруть участь у проектах міської ради, про-
водять заходи із молоддю, серед яких - дитячі розваги, кіносеанси під відкритим небом, облаштування 
місць відпочинку, творчі майстерні. 

Завдяки реформі з децентралізації  культурне й громадське життя із центру об’єднаної громади поши-
рюється й на інші села, які до неї входять. Також у місцевому бюджеті з’являються кошти для втілення 
корисних ідей. Так, торік в Устилузькій ОТГ вперше відбувся конкурс «Програма підтримки ініціатив 
жителів Устилузької об’єднаної міської територіальної громади», і, ставши одним із його переможців, 
УМО зараз реалізує власний проект – «Голос громади».

Молоді люди Гуляйпільської громади взяли участь у зустрічі, яка була організована у форматі «Сві-
тового кафе».

На заході учасники обговорили такі теми:
- Дозвілля: як ви хочете проводити вільний час?
- Навчання/працевлаштування – нові можливості
- Здоровий спосіб життя: ефективна пропаганда
- Що має бути в громаді, щоб молодь поверталася додому?
В результаті були визначені ідеї, які молодь планує реалізувати в громаді. Зокрема, було підтримано 

організацію туристичних походів, відновлення «Махнофесту», запровадження кібер-спорту, функціону-
вання вуличного кіно в Гуляйполі та інші. 

Зустріч була організована за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги. 

Устилузька міська ОТГ
вул. Володимирська, 40, м. Устилуг, Волинська обл., 44731
(3342) 9-34-48, 9-37-00      ustylugmr@gmail.com

Гуляйпільська міська ОТГ
вул.Шевченка 15/2, м.Гуляйполе, Запорізька обл., 70200
(6145) 4-18-79  rada@gpmrada.gov.ua
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Нововолинська ОТГ. Волинська область
Як активізувати молодь у громаді

Для активізації  молодіжної роботи в громаді та стимулювання створення молодіжних організацій у 
Нововолинській ОТГ відбувся воркшоп «Як активізувати молодь у громаді» за участі працівників орга-
нів місцевого самоврядування та молодих активістів. 

На заході йшлося про молодіжну політику в умовах децентралізації , спільне створення  дорожньої  
карти реформування молодіжної сфери в громаді, інституалізація молодіжного руху в громадах: ство-
рення молодіжних  рад, центрів, громадських  організацій, платформ, хабів, трансформація  просторів 
бібліотек і клубів, створення моделі мобілізації  громади навколо молодіжних питань.

Нововолинська міська ОТГ 
пр-т Дружби, 27, м. Нововолинськ, Волинська обл., 45400
(3344) 4-12-02

Музиківська ОТГ. Херсонська область
Молодіжний банк ініціатив 

Активна молодь Музиківської ОТГ утворила «Молодіжний банк ініціатив», який акумулює найцікаві-
ші ідеї, об`єднує для співпраці місцеві громадські організації  та залучає грантові проекти для реалізації  
ініціатив молодіжного руху на користь всієї громади. Саме молоді люди тут виробляють і приймають 
рішення та беруть на себе повну відповідальність за їх реалізацію. 

У громаді вже реалізовано цікаві проекти із запровадження спортивних заходів та настільних ігор, 
поширення ідей здорового способу життя, удосконалення змістовного дозвілля.

Музиківська сільська ОТГ 
вул. 40-річчя Перемоги, 35, с. Музиківка, Херсонська обл., 75023
(5547) 5-63-86 muz-rada@meta.ua 
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м. Вінниця
Клуб шкільних омбудсменів 

Клуб шкільних омбудсменів «Бумеранг» діє з метою вирішення питань, що стосуються захисту прав 
та інтересів дітей, здійснення правоосвітньої та правовиховної діляьності.

В рамках роботи клубу проходять засідання і панельні дискусії , під час яких піднімаються питання 
щодо реалізації  у Вінниці політики, спрямованої на комплексне забезпечення прав та інтересів дітей, 
визначення сфер залучення молоді до створення кращих умов життя й розвитку громади.  

Вінницька міська рада 
вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21100
(432) 595-363 vinrada@vmr.gov.ua 

м.Ковель. Волинська область
«Місто ідей»

Завдяки ініціативній групі жителів міста Ковель та за підтримки місцевої влади і проекту міжнарод-
ної технічної допомоги створено сучасний простір для розвитку молоді - Комунальний заклад «Моло-
діжний центр «Місто ідей».

Команда Центру працює над реформуванням молодіжної політики громади, допомагає втілювати 
молодіжні ініціативи, організовує різноманітні культурні, соціальні, спортивні заходи.  

Ковельська міська рада 
вул. Незалежності, 73, м. Ковель, Волинська обл., 45000
(3352) 6-17-00   mvk.kovel@gmail.com

Менська ОТГ. Чернігівська область
Молодіжний фестиваль «ЛюМена» 

За ініціативи активної молоді ОТГ та підтримки місцевої влади засновано щорічний   фестиваль аль-
тернативної музики «ЛюМена». Мета - популяризація принципів енергозбереження та енергоефектив-
ності серед  жителів громади через музику та мистецтво. Головний символ фесту – енергозберігаюча 
лампа. Назва фестивалю підібрана дуже символічно, адже одиниця вимірювання світлового потоку – 
люмен. Також її  можна трактувати як «люблю Мена». 

Менська міська ОТГ 
вул. Титаренка Сергія, 7, м. Мена, Чернігівська обл.,15600
(4644) 2-15-41    miskradamena@gmail.com
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м.Кривий Ріг. Дніпропетровська область 
#StudHub

На базі Державного вищого навчального закладу «Криворізький державний педагогічний універси-
тет» працює Молодіжний Центр #StudHub.  Мета проекту – створити вільний простір для молоді, де 
можна навчатись, організовувати та проводити заходи, створювати та реалізувати власні ідеї, просува-
ти сучасне мистецтво, розвивати місцеву інфраструктуру, впроваджувати власні бізнес-ідеї та розвива-
ти молодіжну роботу в місті. Центр сприяє розвитку молодіжних ініціатив у різних сферах суспільного 
життя, самореалізації  молоді, розвитку молодіжного підприємництва та волонтерського руху.

Криворізька міська рада
пл. Молодіжна 1, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101
(564) 400-515 mvk99@ukrpost.ua 

м. Кагарлик. Київська область  
Молодіжний клуб «Сучасник»

Осередком нетрадиційного спілкування влади з молоддю в Кагарлику є молодіжний клуб за інтере-
сами «Сучасник». В рамках його діяльності проходять засідання за участю представників органів місце-
вого самоврядування, де обговорюються такі теми: «Активiзацiя участі молоді у суспільно-політичному 
життi», «Молодiжна політика в Українi в умовах децентралiзацiї» тощо.  Таким чином відбувається озна-
йомлення представників учнівської молоді із засадами молодіжної політики в умовах децентралізації . 

Кагарлицька міська рада
вул. Героїв Небесної Сотні, 1,  м.Кагарлик, Київська обл., 09201
(4573) 6-09-81     kagarlyk_rada@ukr.net

Смотрицька ОТГ. Хмельницька область
Навчання для молоді громади

В рамках проекту «Молодь громади – агенти змін», що розроблений за ініціативи ГО «Ініціативні 
громадяни», проходить «Школа лідера». Навчання передбачено для молоді ОТГ віком від 12 до 35 років. 
В рамках школи відбуваються тренінги на різноманітні теми: лідерство, тайм-менеджмент, тімбілдінг, 
написання проектів. По завершенню навчання учасники «Школи лідера» отримують сертифікати. А 
найактивніші молоді лідери залучаються до реалізації  молодіжних проектів у громаді.

Смотрицька селищна ОТГ
вул. Героїв Небесної Сотні, 8, смт Смотрич, Хмельницька обл., 32423
(3858) 2-10-34  smotruch@i.ua
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Новоборівська ОТГ. Житомирська область
Хаб безпеки та вільного простору для дітей та молоді

У 2018 році громада відкрила хаб для дітей та молоді. 
Це – місце, де молодь зможе збиратися, спілкуватися, проводити різні тренінги та обговорення, з’явилося 

у громаді завдяки грантовим коштам та співфінансуванню з місцевого бюджету. Хаб включає різні функціо-
нальні зони: 1) зона активного дозвілля, психологічного розвантаження та творчого розвитку; 2) зона прове-
дення лекційних занять, круглих столів, груп розвитку; 3) зона проведення курсів самозахисту та активного 
перебування; 4) зона навчання безпеці руху; 5) зона цивільного захисту; 5) зона безпечної поведінки на воді. 

Новоборівська селищна ОТГ
вул. Незалежності, 9а, смт. Нова Борова, Житомирська обл., 12114
(4145) 9-51-57   selrada_novaborova@ukr.net

Грунська ОТГ. Сумська область
Ярмарок ідей «Чи корисний я громаді?»

У Грунській громаді регулярно проходять заходи для молоді.  Так, для учнів 7-9 класів місцевих шкіл 
було організовано ярмарок ідей за участі старост ОТГ. Під час ярмарку для школярів було розкрито 
багато тем, зокрема говорилося про основи децентралізації , порядок формування і використання міс-
цевого бюджету, а також особливості подачі проектних заявок до бюджету участі. Після теоретичної 
частини учасники, працюючи в групах, розробили та презентували три проекти для громадського бю-
джету громади, які після заходу були передані на розгляд голові та депутатам сільської ради.

Захід організовано Сумським РВ АМУ в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місце-
вого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України.

Грунська сільська ОТГ
пл. ім. Остапа Вишні, 3, с. Грунь, Сумська обл., 42733
(5446) 91393     04389839@mail.gov.ua
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м. Хмельницький 
Освітній проект «Місто – Діти – Громада»

За ініціативи міської ради у Хмельницькому в 2016 році було засновано проект «Місто – Діти – Грома-
да», мета якого - сформувати у молоді розуміння щодо діяльності органів місцевого самоврядування, а 
також закласти підґрунтя для розуміння та вибору молоддю професій. Серед етапів проекту: екскурсії  
до міської ради, брейн-ринги або ігри-вікторини, відбіркові інтелектуальні ігри «Місто своїми руками», 
екскурсії  команд-фіналістів до міської ради та обрання «молодіжного міського голови» і заступників 
(під час екскурсії  детально і доступно роз’яснюються принципи роботи місцевого самоврядування, ме-
ханізм виборів міської ради, формування бюджету тощо), фінальні ігри у форматі брейн-рингів на осно-
ві отриманих знань, екскурсія переможців до Верховної Ради України.

Хмельницька міська рада 
вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький, 29000
(382) 765-005     rada@khm.gov.ua

м. Харків 
Міський курс з вивчення фандрайзингу 
та управління проектами

Проект «Open Grants School» створений з метою комплексної підготовки фахівців, здатних ініціювати 
та реалізувати в Харкові власні ініціативи в різних сферах діяльності.

За допомогою проекту активні громадські та молодіжні об’єднання отримують шанс розпочати гран-
тову історію та реалізовувати більш масштабні проекти у місті.

Програма побудована на інтерактивних методах навчання і включає семінари-тренінги, персональні 
завдання, роботу над кейсами, зустрічі-консультації  з експертами та ін. Відбір слухачів здійснюється на 
конкурсній основі, а навчання  - безкоштовне.

Харківська міська рада
пл. Конституції  , 7, м.Харків, 61003
(57) 731-54-37  press@citynet.kharkov.ua
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м. Бориспіль. Київська область
Гурток «Основи державотворення» 

На базі Будинку дитячої і юнацької творчості у м. Бориспіль з 2015 року працює гурток «Основи 
державотворення»,  що має на меті виховання молоді, обізнаної в політичній та правовій сферах і з 
активною життєвою позицією у громадському житті.  В роботі гуртка передбачені нестандартні підходи 
до висвітлення маловідомих аспектів етнічного, етнополітичного, культурного розвитку українського 
суспільства, досвіду державотворення, ролі визначних політичних діячів в житті українського народу.  
Також в гуртку проводиться навчання для школярів щодо політології , суспільних, правових, політичних 
питань державотворення.

Бориспільська міська рада 
вул. Київський шлях, 72, м. Бориспіль, Київська обл., 08300
(4595) 6-10-72 borispol@i.com.ua

Київське РВ АМУ
Про децентралізацію для студентів

Київське регіональне відділення АМУ провело навчальний семінар для студентів юридичного фа-
культету Університету економіки та права «Крок» на тему: «Переваги та перспективи розвитку громад 
в рамках реформи децентралізації . Кращі практики об’єднаних територіальних громад Київщини. Роль 
молоді в громадах» провело.

Студенти дізналися про результати впровадження децентралізаційної реформи на Київщині, перспек-
тиви для новостворених ОТГ, а також про можливості працевлаштування в об’єднаних територіальних 
громадах. Також консультанти РВ АМУ презентували слухачам інформацію про соціально-економічний 
розвиток громад, проектний менеджмент, розповіли про чинники, що впливають на економічну спро-
можність громад, фінансові переваги децентралізації , процес формування бюджетів, грантові програми. 
Захід організовано в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 
Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України.

Київське РВ АМУ
пл. Лесі Українки, 1, к. 1003, м. Київ, 01196
тел. (44) 286 8509, 284 5003      kievregionamu@gmail.com  
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м. Тернопіль
Місто запровадило муніципальне замовлення кадрів

Тернопільський міський голова Сергій Надал підписав Меморандум з ректорами тернопільських ви-
шів про формування муніципального замовлення спеціалістів для комунальних підприємств, установ, 
організацій міської ради з числа їх студентів. Міська рада оплачуватиме навчання студентів, які повер-
татимуться на роботу в органи місцевого самоврядування та на виробництво. Таким чином місто піклу-
ється, щоб талановита та обдарована молодь залишалася працювати на благо громади. 

Підписання відбулося під час проведення «Ярмарку вакансій для органів місцевого самоврядування 
Тернопільської області» організованого Тернопільським РВ АМУ в рамках проекту USAID «Розробка 
курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України.

Тернопільська міська рада 
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net

Івано-Франківське РВ АМУ
Лекції про самоврядування для молоді

Студенти ПНУ ім. Василя Стефаника прослухали курс лекцій на теми «Роль молоді у популяризації  
реформи місцевого самоврядування на Прикарпатті», «Місцевий економічний розвиток ОТГ». У ході 
лекцій студенти дізналися про децентралізаційні процеси на Прикарпатті, шляхи залучення молоді до 
прийняття рішень в органах місцевого самоврядування, про бюджетні переваги децентралізації  та мож-
ливості участі в міжнародних проектах. 

У рамках співпраці між Івано-Франківським РВ АМУ та університетом оголошено конкурс для сту-
дентів з написання проектів розвитку громад. 

Івано-Франківське РВ АМУ
вул. Незалежності, 89, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл. 76018
тел/факс (342) 553 154        If.rv.amu@gmail.com


